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מעמד היסטורי ונורא הוד במערכה להצלת יסודי היהדות

אלפי שלומי אמוני ישראל התייצבו
כאיש אחד ב'מפגן האמונה הטהורה'

"אחרי שהוברר כי האיש המכונה 'הרב אליעזר ברלנד' תועה ומתעה ביסודי
הדת וההלכה ובפרט בענייני קדושה" (מתוך זעקתם של זקני וחשובי ברסלב שליט"א)
הוקעה נחרצת של שיטות הכפירה והזוהמה שחדרו למחננו ע"י האיש ותלמידיו
המובהקים חשובי משפיעי ברסלב בדברים חוצבים להבות אש נוכח הנגף
שחדר למחננו באומץ לב ובמסירות נפש זעקו אלפי המשתתפים בעצרת:
"זאת התורה לא תהא מוחלפת!"
אשרי עין ראתה זאת ,עת המוני שלומי אמוני ישראל נהרו
בכל שעות הערב של יום שני ה' כסליו תשע"ז ,כאיש אחד בלב
אחד ,למעמד הגדול והנורא שהתקיים באולמי פארהאנד ,למען
כבוד שמו יתברך המחולל ,כדי לעמוד להגנת יסודי האמונה
הטהורה שקיבלנו מאבותנו ,אשר ידי זדים מבקשים לעוקרם
ולעוות אותם ברוב רשעותם.
בלב קרוע ומורתח ומתוך רגשות כאב וצער עצומים התכנסו
ההמונים מכל רחבי הארץ ,לעצרת מחאה וזעקה בראשות
משפיעים חשובים בברסלב כנגד אליעזר ברלנד שנתפס ,הודה,
והורשע גם בערכאות במעשים חמורים ונוראים ,מלבד עוד מאות
רבות של עבירות גמורות וחמורות בצנעא ובפרהסיה שעשה
במשך עשרות שנים שלא הגיעו לידיעת הרשויות אך עלו על
שולחנם של גדולי הדיינים והעוסקים בטוהר המחנה ,ועדיין
משווק את עצמו כרב ומנהיג וצדיק הדור ,וחסידיו המאמינים בו
קוראים אחריו קדוש קדוש.
הרגשה מרוממת ועילאית היתה מנת חלקם של משתתפי
הכינוס הקדוש ,אשר חשו כי שותפים הם למעמד נשגב של
קידוש שם שמים ללא פחד ומורא ,והכרזה ברורה כי אין שום
היתר בעולם לשום אדם לעבור על התורה הקדושה ,הנאומים
הנלהבים שנישאו בכנס חיזקו אצל כולם את האמונה הפשוטה
והברורה כי יש לשמור במסירות נפש על קיום התורה וההלכה,
ולמחות ולהוקיע את כל מי שאינו שומר על התורה ופוגע בה.

• שלהבת העולה מאליה •

איה הסופר ואיה העט שיוכל להעלות עלי כתב את מצפוני
הלבבות ,הלבבות אשר להטו בסערת רגשות בשלהבת העולה
מאליה לקיים רצון ה' בשעה קשה זו .מעמד אשר הכאב
והנחישות משמשים בו בערבוביה ,ועמהם רגש הרחמנות

העצומה על אחינו התועים ומותעים.
פניהם של כל המשתתפים הביעו כאב עמוק ,על אשר אנו
נזקקים להתייצב במעמד נורא שכזה כדי להבהיר את יסודי
האמונה שאמורים להיות פשוטים ומובנים מאליהם גם לבן חמש
למקרא ,וכדי להוקיע את מי שמנסה לבנות את עצמו ואת שמו
על חורבן יסודי האמונה שהוא גורם.
ויחד עם הכאב הגדול הובהרה היטב נחישותם של אלפי שלומי
אמוני ישראל ,יהודים הנאמנים לה' ולתורתו שלא יעמדו מנגד נוכח
חילול ה' האיום ,כאשר מי שמכונה כ"צדיק" מתנהג כפושע מתועב,
ומצדיק את עצמו בסילוף יסודי האמונה והתורה ,כאשר הוא כופה
את מאמיניו לצעוד בדרכו ולעבור ברגל גסה על מצוות התורה רח"ל.
את הכנס הנחה בטוב טעם ודעת האברך כמדרשו אשר קנאת
ה' בוערת בקרבו ,הרה"ח ר' יהושע גרוס שליט"א מחבר הספרים
הידועים "מערכת הטהרה" ו"ליקוטי מוהר"ן המתיבתא",
בדברים כדרבונות הרחיב על המטרה לשמה התכנסנו שהיא
לקדש שם שמים ברבים ולהודיע כי אנו מאמינים בה' ובתורתו
ושזאת התורה לא תהא מוחלפת .ואם אמנם הרבה יותר נעים
להתאסף ולדבר דיבורים נעימים על עבודת ה' מתוך שמחה
ואהבת ה' ,אך ההכרח לא יגונה ,ולעיתים יש צורך לעסוק גם
בסור מרע ,כאשר נכנסים שיבושים נוראים בתורה הקדושה.

• מלך אכזר שקלקל
את המראה הטעם והריח •

המנחה כיבד את הרה"ח ר' אליעזר חשין שליט"א ,מגדולי
המשפיעים בברסלב ,ומי שמסר את נפשו כפשוטו ,כדי להצית
את שלהבת האמונה לצאת במערכה גלויה מול כח הטומאה של
אותו האיש ובריוניו ,לפתוח את המעמד.

כי תצא
למלחמה...
דבר המערכה
ישנו אך ורק דבר אחד ויחיד שיכול
להיחשב בצדק כגרוע לאין שיעור מכל
מבולי הכפירה וההפקרות ששוצפים
וקוצפים וגועשים ומאיימים לבלוע את
כנסת ישראל מכל עבר ,גרוע יותר מכל
זוועות האינטרנט הפרוץ ,מכל פיתויי
החילוניות ,מכל הרפש והזוהמה שהעולם
הגדול והרחב יורק אלינו מבחוץ ללא רגע
של הפוגה .דבר אחד ויחיד :אות אחת,
אות בודדת" ,יוד" זעירה או "ואו" קטנה,
יתירה או חסרה ,בניגוד למסורה ,בספר
התורה! שיבוש אחד לפני-ולפנים ,ליקוי
אחד בתוך ההיכל עצמו ,בקודש-הקדשים,
חמור יותר ,בלי שום השוואה כלל וכלל,
מכל ההתקפות הבאות מבחוץ .כמו שמרגל
אחד השתול בפנים ,בתוככי מסדרונות
משרדי הממלכה ,מסוכן יותר לבטחונה
ולשלומה של המדינה מכל צבאות האוייב
שבחוץ .על אחת כמה וכמה כשלא רק
אות אחת משובשת ולקוייה ,אלא פרקים
שלמים ופרשיות שלימות ומן החמורות
שבחמורות!
היהדות הנאמנת לה' ולתורתו
מתמודדת ,אולי מאז קיומה ,עם אינספור
חזיתות ,אך אין ספק שה"תקלה והסכנה
החמורה והנוראה" ביותר נשקפת דווקא
מכיוונו של אדם המתהדר באצטלא דרב
רבנן ומצליח לעשות לעצמו מוניטין כשל
איש אלוקים וצדיק יסוד עולם שלא
נשמע ולא נראה כמוהו ממזרח שמש עד
מבואו ,כשהמוני המונים נסחפים אחריו
כמוכי-שגעון וזוחלים ורועדים לכל הגה
היוצא מפיו כאל דבר אלוקים משמי מרום,
ולאמיתו של דבר הינו "תועה ומתעה
בעיקרי ויסודי הדת וההלכה ,ובפרט
בענייני קדושה ,בדיבור ובמעשה".
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בסערת רוחו נעמד הרה"ח וזעק
בקול גדול את זעקת האמונה ,הוא
נשא קינה על החילול השם שנגרם
ע"י אותו רשע  -מלך אכזר  -והחורבן
שחולל בכרמה של ברסלב ,הוא הרס
את המראה והטעם והבאיש את
ריחה ,ולאחר כל מעשיו והודאתו של
אותו נבל בעבירות שעשה ,עוד מעיז
לכנות את עצמו כ"רב" ולהמשיך
להיות "צדיק הדור" בעיני תלמידיו.
בסיום דבריו הביע ר' אליעזר
את התקווה ,ברוח ימי החנוכה
הממשמשים ובאים ,שכפי שבמלחמת
החשמונאים ניצחו המעטים את
הרבים כך במאבק זה תהיה ידם
של הנאבקים בברלנד ושיבושיו על
העליונה ,והטהרה והתמימות תחזור
לחסידות ברסלב כבראשונה.
כאן כיבד המנחה שליט"א את
אורח הכבוד הרה"ח ר' נתן שפירא
שליט"א נכדו של הצדיק הרב
שמואל שפירא ומגדולי המשפיעים
בישיבת ברסלב בבני ברק ,שהפתיע
את הציבור בבואו להשתתף במעמד
הקדוש גם מול לחצים אדירים
מסביבתו ,והכל כדי להבהיר את
יסודי האמונה והקדושה.
הרה"ח שליט"א ,שניכר עליו כי
קשה עליו עצם הדיבור על מציאות
נוראה שכזו ,הביע זעזוע ושאט נפש
מהאפשרות שבתוך חסידות ברסלב
יקום אדם ויפתח שיטה המנוגדת
לשולחן ערוך ,בזמן שקו ההיכר הכי
בולט של חסידי ברסלב היה תמיד
ההיצמדות המוחלטת להלכה" .אין
שום כף זכות בעולם למי שעובר על
ההלכה בתור שיטה ,וכל המצוות
שלו זה כפירה כל עוד הוא לא חוזר
בתשובה .יש לצאת כנגדו בחרב
ובחנית!" הכריז ר' נתן ,והדברים עשו
רושם גדול על המוני השומעים.

• בכיה גדולה ומרה
על שבר בת עמי •

הס הושלך בקהל כאשר כיבד
המנחה את הרה"ח ר' אלימלך

זילביגר שליט"א מעיר מנצ'סטר,
חתנו של גאב"ד העדה החרדית
בירושלים מרא דארעא דישראל
הגאון הרב טוביה ווייס שליט"א,
מגדולי משפיעי ברסלב הידוע כעובד
ה' מופלג ,איש אשר כל שיגו ושיחו
קודש לעבודת ה' בסילודין ותו לא
מידי ,והנה ,להפתעת רבים ,נוכח
השבר הנורא שהתרחש עלינו יצא
מגדרו וביקש לשאת מדברותיו.
הרה"ח שליט"א אך התחיל לדבר
ולא יכל עוד להתאפק ,הוא נשא את
קולו ויבך בכיה גדולה ומרה אודות
הצרה שאנו שרויים בה ,קול הבכי
שבקע משפופרת הטלפון ממנה
דיבר ,הרעיד את הלבבות ,רבים רבים
בתוך האולם הליטו פניהם והשתתפו
בבכייתו ,כאשר עיניהם זולגות
דמעות על שבר בת עמי.
היתה זו בכיה נוראה על הפגיעה
ביסודי האמונה בתוככי מחננו .בכיה
על גורלם של מאמיני אותו האיש
הלכודים ברשתו .ובכיה על הסכנה
הגדולה המאיימת להפיל עוד יהודים
תמימים לשיטות הכפירה הנוראים,
אחר שישנם כאלו העומדים מן הצד
ואינם נוקטים במעשה למנוע את
המשך החורבן ,רח"ל.
"הכל ברור" זעק הרה"ח שליט"א,
"יש עדויות וראיות מוכחות לאין
שיעור שאינן מותירות שום ספק,
נעשו ברבים פעם אחר פעם מעשים
שהם ב"ייהרג ובל יעבור" ,ומי כבר
מדבר על מה שהתברר שנעשה
בצנעא? נשמעים דיבורי כפירה
ואפיקורסות בריש גלי ,הרה"צ ר'
יעקב מאיר שכטר שליט"א שמעולם
לא פגע באדם יצא נגדו במכתב כל
כך חריף שלא ראיתי בחיי מכתב כ"כ
חריף נגד כת ,ואתו עמו שאר גדולי
זקני אנ"ש שאין להם בעולמם דבר
מלבד תורה ותפילה והתבודדות
ומסירות נפש על כל קוצו של
יוד ,ועדיין אנשים מסתפקים ולא
מוקיעים אדם כזה בכל תוקף ועוז?".

• "גיוואלד ,גיוואלד,
אוי גיוואלד" •

תחת רישומם של רגשות היהדות
הטהורים ,כובד הרה"ח מזכה הרבים
ר' אליהו גודלבסקי שליט"א לשאת
את המשא המרכזי ,והקהל הקדוש
היטה אזניו כאפרכסת לשמוע דבר
ה' ,מפי פה מפיק מרגליות ,אשר
יצא לקנא קנאת ה' .היה בדבר משום
הפתעה גדולה וכבירה שכן שמו הטוב
של ר' אליהו ההולך לפניו מסוף העולם
ועד סופו הוא כאיש שכל כולו הפצת
משנת החיזוק והעידוד ולימוד הזכות
שבתורת הרה"ק מוהר"ן מברסלב
זצוק"ל ,ואילו כאן הוא מתייצב כגיבור
ואיש מלחמה להרעיד את אמות
הסיפים על חובת המחאה וההוקעה.
בדברים חוצבים להבות אש פתח
ר' אליהו שליט"א את משאו" :מורי
ורבותי ,התאספנו הערב לצעוק
ולזעוק קבל עם ועדה ,ה' אלוקינו ה'
אחד" ,רבי אליהו שסערת רוחו ניכרה
היטב ,המשיך בזעקת מחאה נוקבת
"גיוואלד ,גיוואלד ,אוי גיוואלד"
כאשר כל קהל הקודש מצטרפים
לשאגה האדירה ,שעלתה עד לשמי
רום לאבינו שבשמים ,לראות את בניו
שעל אף רדיפות ,הטרדות והשמצות,
עומדים וזועקים ומוחים על חילול
כבוד שמים.
בהמשך דבריו יצא הרה"ח חוצץ
בצורה שאינה משתמעת לשתי
פנים ,נגד השיבוש של אותה הכת,
כביכול יש בכח מאן דהוא לעבור
את פי התורה .כן התייחס לנסיונות
ההטרדה שמבצעים מאמיני אותו
האיש ,כשהוא מכריז קבל עם ועדה
כי שום מעשי טרור לא ימנעו ממנו
להביע את דעתו הנחרצת נגד ברלנד,
בתוך דבריו נזדעק ר' אליהו באש
שלהבת והבהיר מנהמת ליבו כי הוא
מוכן אף להיהרג על קידוש השם
במערכה קדושה זו למען האמונה.
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זהו ,כפי שכבר נודע ונתפרסם תוך חילול שם שמים
מחריד ומזעזע ,המקרה המביש של מקדיח תבשילו ברבים
אליעזר ברלנד שר"י .ממש בדוגמת שבתאי-צבי ימח-שמו-
וזכרו בשעתו ,לאדם זה המעוטף בטלית ומעוטר בתפילין
בכל עת ובכל שעה וכל-כולו כביכול סמל ודוגמה לשרף
ומלאך ה' צבאות כחד מן קמאי  -תורה משלו ,עשרת
הדברות משלו ,ורחמנא ליצלן ,גם אלוקים משלו .אדם
זה הוא מעל כל חוק ודת ודין ,מעל כל מוסכמה ומסורת,
מעל כל מצוות עשה ולא-תעשה ,לאדם זה ,למטורף חסר-
גבולות זה ,מותר הכל ,לעבור בשאט נפש פעם אחר פעם
עבירות שפלות ומכוערות ביותר ,בצנעא ובפרהסיה,
לפרוץ כל גדר ולחלל כל קודש ,ולא רק שהתועים אחריו
לא מעיזים להעביר אותו תחת שבט הביקורת ולהתנער
בפומבי ממעשיו אלא ממשיכים במלוא המרץ לקרוא
אחריו בפה מלא קדוש קדוש ,ולהפיץ בכל צורה ודרך,
בכתב ובעל-פה ,ליחיד ולרבים ,בלחישה ובקול תרועה
גדולה ,כי "רצון ה' מאתו שונה מרצון ה' מאתנו ומה
שאצלנו הוא עבירה הנעשית מתוך כוונה רעה ,אצלו
הוא מצווה וחובה הנעשית מתוך כוונה זכה וטהורה"
(כמפורש בספרם הטמא אמונת חכמים כהלכתה ,עמו' רפ"ח) ,ו"יש
דברים שבכל אדם יהיה אסור ואפילו בגדר של ייהרג ואל
יעבור ,ובאותו מעשה בצדיק גמור שכבר הרג את היצר-
הרע שלו ובטוח שלא יהרהר ועושה הכל לשם שמים –
אין בזה שום איסור ...כי אפילו עבירה חמורה אצל רוב
בני אדם ,לפעמים אותו מעשה אצל הצדיק הוא מותר
לגמרי" (בספרם הטמא הכתב מבין האילנות ,עמו' ק"ה) ,כשתלמידים
אלו חדורים בכל רמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם בלהט
מיסיונרי תזזיתי לקרב למלכם משיחם זה את כל קהל
ישראל ,אנשים נשים וטף ,ועושים למען מטרה זו את כל
אשר לאל ידם ,בכל כלי אפשרי ,כשאט אט הם הולכים
ומטמיעים בתוך אמוני עם סגולה את כל ארס תורותיהם
האפיקורסיות המכלות מנפש ועד בשר.
כל מי שרגלי אבותיו עמדו על הר סיני לא ינוח ולא
ישקוט עד אשר יוקע שרץ זה מתוך מחננו לדיראון עולם,
וכל אותם תמימים ,כל אותם נפשות אהובות ויקרות
שניצודו בקסמיו וברשתו ,יזכו להיחלץ עד לאחרון
שבהם מציפרניו הטורפות ולשוב לחיק היהדות הנאמנה
והחסידות הישרה .ללא שמץ של פחד ומורא נתאחד כולנו
לזעוק בשווקים וברחובות בקול רעש גדול שיזעזע עילאין
ותתאין ויישמע מסוף העולם ועד סופו" :זאת התורה לא
תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך
שמו" .טרור ,איומי רצח ,השמצות ,הכפשות ,הטרדות –
שום כוח בעולם לא יעצור את המלחמה הזו .מלחמה
על בנינו ועל דורותינו .מלחמה על עצם נקודת האמונה
הטהורה .מלחמה על עצם היהדות .מלחמה על ציפור
הנפש .מלחמה על עצם הקיום.
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זעקת הלב של חסידי ברסלב בכל אתר ואתר שנשמעה
מפי הרה"ח רבי
זילביגר
אלימלך
חתנו של גאב"ד העדה החרדית בירושלים מחשובי משפיעי ברסלב
שליט"א

הגאון האדיר הרב טוביה ווייס שליט"א ומגדולי היראה בעיר מנצ'סטר

זולגים עיני דמעות

מי שמאמין אמונה
כוזבית זה דרכי
האמורי ,מי שטוען
שהוא ממשיך
להאמין במישהו
אפילו אם מראים
לו ומוכיחים לו
שמדובר כאן באבי
אבות הטומאה -
זאת היא האמונה
של הגויים ,אמונת
כזב ,האמונה שלנו
היא אמונה קדושה
וטהורה

האמת היא שליבי הלך אנה ואנה האם עלי לדבר
את אשר בלבבי או לא ,מצד אחד חשבתי לעצמי "מי
שמך לאיש" ,אינני מזקני אנ"ש שליט"א ואלו כבר אמרו
את דברם ,ומה יוסיף עוד אם אדבר? אבל הדבר שהיה
ה'מכה בפטיש' להחלטתי ,היה כששוחחתי בטלפון עם
אחד מידידיי בארץ ישראל ,מדובר באדם שהוא עובד ה'
נפלא ובקי בספרי רבינו ,חסיד ברסלב אמיתי ,שכולכם
הייתם קמים לפניו ,שאלתי אותו לפי תומי האם הוא
עתיד להשתתף בכנס שיתקיים ,הלה ענה לי :מסתמא לא,
לשאלתי :מדוע לא? הוא ענה לי כי יש דורשים לשבח ויש
לגנאי ו"אני לא רוצה להכנס למחלוקת".
מה אומר לכם ,כששמעתי זאת  -זלגו עיני דמעות ,וגם
עכשיו כאשר אני מספר זאת  -זולגים עיני דמעות ,עד היכן
הדברים מגיעים?? תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים!
הנה אמרו חז"ל משה קיבל תורה מסיני וכו' ,שהתורה
נמסרת מדור לדור ,ורבי נתן זיע"א מאריך הרבה פעמים
בליקוטי הלכות שהענין של רבינו בייחוד ,צריך לקבל אותו
מזקני אנ"ש ,כי יש דברים שעוברים רק מפה לאוזן .ואם
כן ,כיוון שזקני אנ"ש יצאו כאן באופן הכי חריף במכתב
שעדיין לא ראיתי מודעה חריפה כמוה ,נשאלת השאלה
האם אין זה מספיק?
לצערנו מתברר שזה לא מספיק! אם אחד מסלתה
ושמנה של ברסלב עדיין יכול להסתפק בדבר ,צריך להוסיף
ולדבר! וכמו שאמרו חז"ל "אין חכמה ואין עצה ואין תבונה
לנגד השם" ,במקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לרב.

'הסתרה' נוראה על דברים
שמפורסמים בכל העולם!

רבינו אומר בתורה ל"א שיש שני בחינות ברית' ,אברהם'
ו'אליעזר'' ,עילאה' ו'תתאה'' ,צדיק' ו'למדן' ,צדיק בקדושת
הברית ולמדן באיסור והיתר ,וכוונת דברי חז"ל "אם הרב
דומה למלאך ה' צבקות – תורה יבקשו מפיהו" ,זה אם
יש לרב את שני השלימויות ,גם שלימות בבחינת 'צדיק'
וגם שלימות בבחינת 'למדן' ,כי כשרוצים לקבל מרב צריך
שיהיה שומר הלכה וקדוש בקדושת הברית.
הכתוב אומר "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא",
תהיה הסתרה נוראה ,יש כאן דברים שמפורסמים בכל
העולם ,אביזרייהו דג"ע לכל הדיעות שנעשו בפרהסיא,
וכבר לא מדברים ממה שנעשה בחדרי חדרים .כל מי
שרק חוקר ומברר קצת את הדבר ,מוצא עדים וראיות
ברורות ,ויש הודאת בעל דין ,הן בעניני ד' מיתות ב"ד ממש,
והן בענינים של כפירה ואפיקורסות ממש שנשמעים
בהקלטות מהשיעורים שלו ,וכפי שרבינו אומר שפגם
הברית וכפירות הולכים ביחד.
איך יתכן כזה טשטוש המוחין אצלנו בברסלב? אצל
רבינו שעיקר עניינו זה קדושת הברית ,וכפי שמביא בתורה
ל"ב ח"ב שצריך כל אחד צריך לשמור עצמו מאד מריח
של ניאוף ,כי זה פוגם בחלק משיח שלו שהוא בחינת
חוטם .ובליקוטי תפילות מוסיף רבי נתן "אפילו ריח ניאוף
דק מן הדק" .כאן אין אנו מדברים על "ריח דק מן הדק",
המפורסמות אין צריכים ראיה ,כבר ביררו את הדבר וזה
ידוע ומפורסם.
לכן" ,לא עת לחשות!" ,אף שאינני צדיק ומשפיע ,אך

יש חיוב על כל חסיד ברסלב הנקרא על שם הצדיק לזעוק
"גיוואלד"! למחות בקולות וברקים ,עד היכן הדברים
מגיעים?! איזה הסתר פנים?! יש לנו רבי שכותב לנו' :שמרו
תורת משה עבד ה' כאשר לימדתי אתכם!' יש לנו רבי
שציווה בכל תוקף שלא לזוז מסעיף קטן בשו"ע!

האפיקורסים מתגברים
ולוכדים כמה כשרים

רבינו אומר שלא להתנהג בחומרות יתירות ,אבל
בקדושת הברית יש רשות להחמיר אפילו חומרות יתרות,
וכאן רואים בגלוי באופנים חמורים כזאת עקירת הדת ,וזה
עדיין רחוק מאד מהמחאה שהיו צריכים לעשות .אני רוצה
לצאת ידי חובת המחאה שלי אולי אזכה ואדם אחד יינצל
ויתעורר בגללי.
ר' נתן מביא בתפילה ל"א" :רבש"ע אתה ידעת את גודל
הכפירות והאפיקורסות אשר נתרבה עכשיו בעקבתא
דמשיחא שלא היה מימות עולם ,ואין מי שיעמוד בעדינו,
ועכשיו בעוונותינו הרבים כל הצדיקים נסתלקו ,וכת
האפיקורסים מתגברים עכשיו ביותר ,עד שזורקים חיצים
ופורסים רשתות גם על הכשרים והתמימים ומראים עצמם
ככשרים ורוצים בתקנת ישראל ,עד שנלכדו כמה כשרים
ברשתות שלהם" .הכל כבר כתוב בליקוטי תפילות וספרי
רבינו זיע"א.
האמת היא שלא צריך כאן בכלל לברר ,אפשר לסמוך
על זקני אנ"ש ,וכמאמר הגמ' "אין הקב"ה מביא תקלה ע"י
הצדיקים" ,כל אחד יודע עד כמה הרה"ח ר' יעקב מאיר
שכטר שליט"א מקפיד על כבודו של כל יהודי ,וזה מפורסם
בכל העולם ,ואיך כאן הוא שינה את מנהגו מן הקצה אל
הקצה לחתום על מכתב חריף שכזה! לא צריך לחקור יותר!
ומי שכן רוצה לחקור ,הרי שלך לפניך ,אפשר לחקור ,יש
ראיות מבוררות ועדים בלי שיעור ,האדם הזה כבר מרמה
שנים רבות ,כשכולם חשבו כי מדובר בגאונות וצדקות
והתמדה.

אמונתנו היא אמונה
קדושה וטהורה!

אין מתכוונים כאן לשבור שום אדם מתכוונים לשם
שמים! אנו מכריזים כי התורה לא תשתנה כחוט השערה
ומה שכתוב בשו"ע זה קודש קדשים! רבי נתן כותב על
הפסוק "כל מצוותיך אמונה" ,כי התכלית של כל התורה
והמצוות זה אמונה ,אבל רק אמונה אמיתית! מי שמאמין
אמונה כוזבית זה דרכי האמורי ,מי שטוען שהוא ממשיך
להאמין במישהו אפילו אם מראים לו ומוכיחים לו שמדובר
כאן באבי אבות הטומאה  -זאת היא האמונה של הגויים,
אמונת כזב ,האמונה שלנו היא אמונה קדושה וטהורה.
ה' יעזרנו שנישאר נאמנים להקב"ה ותורתו ,ונעסוק
בספרי רבינו ורבי נתן ,לאורם נלך ונסע ,וה' יערה רוח טהרה
ממרום ,שנדע מהאמת ,ולא נרמה את עצמנו ,כמו שרבינו
הזהיר שלא ניתן לעולם לרמות אותנו ,וכן שלא נרמה את
עצמנו ,ולא נלביש את זה בדרכי שלום" .אין שלום אמר ה'
לרשעים" .בעקבתא דמשיחא הסטרא אחרא רוצה להעלים
את כל האמת של רבינו ,אבל רבינו אמר נצחתי ואנצח ,לא
צריך לפחד רק מה' יתברך ,ובמהרה נזכה לביאת משיח
צדקנו.
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דברים חוצבים להבות אש
מפי המשפיע הנודע מזכה הרבים

הרה"ח רבי
גודלבסקי
אליהו
מגדולי משפיעי ברסלב

תורה לא בשמים היא!

זה מציאות שאנשים
נכשלים ,אדם
הראשון כבר ביום
הראשון נכשל ,אבל
ח"ו לא אומרים שזה
בסדר ,ולא עושים
מזה שיטה ,ולא
הופכים את זה לרצון
ה' ,ולא עם זה עושים
'תיקונים' ולא עם
זה מצילים את עם
ישראל! אין כזה דבר!
לא היה ולא נברא!
רק נלחמים ביצה"ר
ומקווים להצליח,
ואם נופלים  -עושים
תשובה

בשם ה' נעשה ונצליח ,בזכות רבינו הקדוש ,בזכות ר' נתן
וכל הצדיקים ,ה' שפתי תפתח.
מורי ורבותי ,אחים יקרים ואהובים ,התאספנו הערב
לצעוק ולזעוק קבל עם ועדה :ה' אלוקינו ה' אחד! ושכולנו
מאמינים ש"זאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה
אחרת מאת הבורא יתברך שמו"!
במסכת בבא מציעא (דף נ"ט) מספרת הגמ' על מחלוקת
שהיתה בין רבי אליעזר וחכמים בדין תנור של עכנאי ,רבי
אליעזר סבר שהוא טהור וחכמים סברו שהוא טמא .יצא רבי
אליעזר להביא ראיות מאותות ומופתים שיתרחשו בסדר
הבריאה כדי להוכיח שה' אתו ושממילא הלכה כמותו.
הכריז רבי אליעזר" :עץ חרוב יוכיח!" ,נעקר העץ מהאדמה
ורץ  50מטר ולשיטה אחרת  100מטר .אך רבי יהושע לא
שת לבו למופת זה ונענה ואמר :יש לנו הלכה למשה מסיני
'יחיד ורבים הלכה כרבים' ,ואם כן הלכה כחכמים!
המשיך רבי אליעזר ואמר" :אמת המים תוכיח!" ,ואכן
מיד התרחש נס נפלא והמים החלו לזרום בכיוון ההפוך.
שוב לא התפעל רבי יהושע משינוי סדרי בראשית שהצליח
רבי אליעזר לחולל בכוח קדושתו .רבי אליעזר ממשיך:
"כותלי בית המדרש יוכיחו" ,התחילו הכתלים ליפול ,גער
בהם רבי יהושע ועצרו .משום כבודו של רבי יהושע לא
נפלו ,ומשום כבודו של רבי אליעזר לא חזרו .נענה רבי
אליעזר ואמר" :אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו" ,יצאתה
בת קול ואמרה" :מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו
בכל מקום".
לכאורה כיצד יכול רבי יהושע להמשיך ולהתעקש על
שלו למרות שבת קול יוצאת משמים ומכרזת ואומרת
שההלכה היא אחרת? ממשיכה הגמרא" :עמד רבי
יהושע על רגליו ואמר :לא בשמים היא!" .התורה ניתנה
מסיני ,ומאז גם הקב"ה כביכול אינו יכול לשנות מהתורה.
בהמשך מספרת הגמרא על כך שרבי נתן פגש את אליהו
הנביא ושאל במה התעסק הקב"ה באותה שעה? ענה
אליהו שהקב"ה אמר אז" :נצחוני בני ,נצחוני בני" .ה' רצה
לנסות אותנו ,לראות מה נאמר כשנראה נסים ונפלאות ,או
שהקב"ה בכבודו ובעצמו יאמר לנו שהלכה כרבי אליעזר?
אנחנו נגיד :הלכה למשה מסיני!

גיוואלד! גיוואלד! גיוואלד!

כל זה נאמר על מחלוקת קדושה בדיני התורה הקדושים
כשזה טוען שההלכה כך וזה שההלכה אחרת .אבל על מה
אנו מדברים כאן? רח"ל! אני פונה לכל אלו שהטרידו אותי
בימים האחרונים ,וכי התאספנו כאן להשמיץ מישהו? וכי
אנו פוליטיקאים? עיתונאים? כואב לנו שפוגעים באבא
שבשמים! בתורה הקדושה! גיוואלד ,אחינו בשרינו ,אם
אתם סוברים שאנחנו טועים  -בואו תקחו אותנו לדין תורה,
יש תורה בעם ישראל! אנשי שובו בנים ,אתם יהודים יקרים
מאד ,בנים אתם לה' אלוקיכם ,כמוני כמוכם .מה אנו רוצים,
רק מה שה' כתב לנו בתורה!
רבותי ,הבה ונזעק כולנו יחד :גיוואלד! גיוואלד! גיוואלד!
אוי! אוי! אוי לנו שכך עלתה בימינו ,שיהודים חרדים
צריכים למחות ביהודים שרובם ככולם חרדים לדבר ה' ,רק
שמעקמים להם את המחשבות.
הבה נלמד יחד תורה בליקוטי מוהר"ן ונראה דברים

שליט"א

שנאמרו ברוח הקודש ,בתורה י"ב ח"ב אומר רבינו" ,כשאדם
הולך אחר שכלו וחכמתו יוכל ליפול בטעותים ומכשולות
רבים ולבוא לידי רעות גדולות"! האדם יכול להיות צדיק
ולמדן ,אבל נכנס איזה שגעון .כל אדם נמצא בסכנה ,יש
לו נסיונות" ,ויש שקלקלו הרבה כגון הרשעים הגדולים
המפורסמים שהטעו את העולם ,והכל היה ע"י חכמתם
ושכלם .ועיקר היהדות הוא רק לילך בתמימות ובפשיטות
בלי שום חכמות ולהסתכל בכל דבר שעושה שיהיה שם
השי"ת ,ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו ,רק אם יש בזה
כבוד ה' יתברך יעשה ואם לאו לא".
ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות (הל' דברים היוצאים
מן החי הל' ד' אות מ"ט) :וע"כ מי שהולך בתמימות לא
יכשל לעולם כמ"ש "הולך בתום ילך בטח" ,כי ע"י תמימות
ואמונה היהודי מקיים כל התורה כדינו ,כגון ציצית בבגדו,
שהשי"ת חפץ בציצית ואעפי"כ אסור להוסיף על החוטים,
רק  8לא יותר ,וכן בכל המצוות ,כי אנו צריכים לעשות את
המצוות רק כפי מה שציוה ה' יתברך בלי שום טעם כלל,
ואנחנו מחוייבים לעשות מה שמוטל עלינו ,וה' יתברך יגמור
בעדינו ,כי הכל על ידו אבל אף על פי כן אנו צריכים לעשות
מה שמוטל עלינו.

לא עם עבירות עושים
תיקונים ומצילים את עם
ישראל!

ומוסיף רבי נתן "וכן אפילו כשח"ו הוא נכשל לפעמים
באיזה חטא ועון אל יפול מזה"  -זה מציאות שאנשים
נכשלים ,אדם הראשון כבר ביום הראשון נכשל ,אבל ח"ו
לא אומרים שזה בסדר ,ולא עושים מזה שיטה ,ולא הופכים
את זה לרצון ה' ,ולא עם זה עושים 'תיקונים' ולא עם זה
מצילים את עם ישראל! אין כזה דבר! לא היה ולא נברא!
רק נלחמים ביצה"ר ומקווים להצליח ,ואם נופלים  -עושים
תשובה.
רבינו אומר שמן הדין אפילו אם אדם רק עושה תנועה
קלה בעלמא נגד רצון ה' כבר אין קץ לעונשים שמגיעים
לו ח"ו ,רק ה' מלא רחמנות ,וע"כ יתחזק לשוב בתשובה.
כי ידוע שיש בירור מלמעלה ,כי יש דרכי ה' ולפעמים כדי
להביא את האדם למה שצריך הוא צריך לעבור כל מיני
מעברים שה' יודע ,ולא תמיד הוא עומד בקשרי המלחמה
וקורה והאדם נופל ונכשל ח"ו רח"ל ,אבל האדם צריך לזכור
שזו עבירה! זה לא בסדר! והעצה לזה היא התבודדות,
תהילים ,תיקון הכללי ,ק"ש שעל המיטה ,ועל כולם כח
הצדיק האמת .אבל ח"ו לא לשנות משהו מהתורה!
התורה מזהירה" :לא תגורו מפני איש" .אני לא מפחד
מאף אחד ,ולאף אחד אין פה מה לפחד .ומכאן תצא זעקה
לכל הרבנים 'אין מה לפחד' ,ה' איתנו! כאן לא מקבלים
לא כסף ולא כבוד ולא פוליטקה! כבוד ה' זה מה שעומד
לנגד עינינו! וכל הטרור לא יעזור .אם כל מדינה מבינה שלא
נכנעים לטרור ,על כבוד ה' אנו ניכנע? אני מוכן להיהרג על
קידוש ה'! תתעוררו אחים יקרים ,תפסיקו לרוץ אחרי אדם
מטורף!
אני זוכר את רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל ,שפעם אחת בשיעור
שנתן ביום חמישי נתן זעקה מנהמת לבו" :השולחן-ערוך
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דברים בהירים להבהיר את השקפתה הנכונה
של ברסלב מול השיטות הכפרניות
מפי הרה"ח רבי
שפירא
נתן
מחשובי משפיעי ברסלב

שליט"א

אשר העמיד אלפי תלמידים למופת בישיבת ברסלב ב"ב
ללכת "בפשיטות
ובתמימות" כפי שקיבלנו

ליקוטי הלכות
מלא בחיזוקים
לאין קץ לכל נפש.
אבל לעשות שיטה
מלעבור על קוצו
של יוד? אדם כזה,
כל עוד שהוא אוחז
בשיטה הזאת ,אין לו
שום תקוה בעולם!

אני רוצה לדבר כאן דברים שאולי הם נראים פשוטים,
כי הלא כל האסיפה כאן היא כי אנו רוצים להיות
פשוטים ,כפי שקבלנו את התורה מסיני וכמו שאבותינו
התנהגו ,בלי לחדש חידושים שלא שיערום אבותינו.
רבי נתן זיע"א אמר פעם שיש לו דברי חיזוק ,עד כדי
כך שהוא יכול לחזק אף בן אדם שעבר  800פעמים על
כל התורה כולה! צריך לחיות הרבה שנים בשביל להיות
כזה פושע ...הוא צריך להכות את אביו  800מכות ,הוא
צריך לחלל  800שבתות ...ועם כל זה היו לרבי נתן דברי
חיזוק גם עבורו.
היה פעם שרבי נתן דיבר את דברי החיזוק שלו ,ואח"כ
ניגש אליו יהודי ששמע את הדברים ,ואמר לו :עד עכשיו
הייתי בטוח שאין לי עוד תקוה ועכשיו אני יודע שיש לי
תקוה! וכך היה המעשה ,בבית הכנסת בוילנא היה ארון
קודש יקר מאד ,היו בו כתרים מזהב וכסף ,משום כך היו
כל השנה שומרים להשגיח עליו .רק פעם בשנה לא היה
שומרים על ארון הקודש ,ביום כיפור ,כי מיהו זה שיהין
לגנוב ביום הקדוש הזה?!
והנה ,ביום הכיפורים מתגלה כי היתה גניבה! נהיה
רעש גדול בעיר ,וגדולי העיר מצוקי ארץ עשו חרם על
הגנבים וכן על כל מי שיודע מי הם הגנבים ולא יבוא
לגלות .אותו יהודי שסיפר את המעשה לרבי נתן ,לא היה
מהגנבים אך הוא ידע מי הם הגנבים והחרם חל גם עליו.
"עד היום חשבתי שאין לי תקוה ,אחרי שאני מוחרם
מעדת ישראל ע"י גדולים כאלו ,אבל עכשיו אני יודע
שיש לי תקוה"!
זאת היא דרכו של רבינו שקבלנו ע"י תלמידו הקדוש
רבי נתן .לא משנה היכן נמצאים ,כל יהודי אם הוא רוצה
לחזור בתשובה ,הוא יכול! רבי נתן לא אמר לו חלילה
שהוא יכול להמשיך ולעשות כל מה שהוא רוצה והוא
כבר ימצא עבורו כף זכות!

העושה שיטה מעבירות
אין לו שום תקוה בעולם!

רק אדם שהוא רוצה לקיים את התורה ולעבוד את ה'
אלא שהוא מיואש כי הוא לא יודע איך עוזבים את הרע
שאליו הוא נפל ,עליו ועל שכמותו יש את כל הליקוטי
הלכות הכתובים ,ועוד בעל פה מה שרבי נתן ידע,
חיזוקים לאין קץ לכל נפש .אבל לעשות שיטה מלעבור
על קוצו של יוד? אדם כזה ,כל עוד שהוא אוחז בשיטה
הזאת ,אין לו שום תקוה בעולם! רבינו הרי אמר" :אתם
יכולים לקמט את ספרי כמו שאתם רוצים ,אבל לא להזיז
סעיף קטן משולחן-ערוך!" השולחן ערוך ,ההקפדה על
כל דקדוק קל של ההלכה הפסוקה ,זהו הכלי לקבל את
האור של רבינו ,רבינו הכין לנו עוד כלים שנוכל לקיים
את הכלי הזה.
כידוע מזקני רבי שמואל שפירא זצ"ל ,שכפי שהזכירו
מקודם ,גם ביום שמחת תורה שלכל אדם יש התלהבות
והוא רוצה להאריך בריקודים עם התורה בעצמה ,ומותר
להתפלל מוסף גם לאחר שבע שעות אלא שנקרא פושע
(לפי הרבה שיטות) ,אבל" :אני לא רוצה להיות פושע"!
הסמל להתלהבות דקדושה היה ר' שמואל שפירא ,אבל

יש גבולות! ואם אין גבולות אתה יכול לרקוד עם הס"ת
אבל אתה פושע!
לאחד שביקש לספר לו את ההנהגות של ברסלב ענה
רבי שמואל צ'צ'י'ק ,מדידיו הקרובים ביותר של זקני ר'
שמואל שפירא" ,יש לנו ד' חלקי שו"ע"! שם נמצאים
כל ההנהגות שלנו .ההתבודדות היא העצה איך לקיים
את השו"ע .אם נכשלתי  -כואב לי הדבר ,אבל אני לא
עושה שיטה מזה ,ולא מתגאה בזה ,רח"ל .אחד שעושה
שיטה מעבירות שבידו אין לו שום כף זכות! מה זה כף
זכות? שמוצאים כי הוא עשה איזה מצוה! אבל אצלו
כל המצוות זה כפירות ,כי מי שלא מודה במצוה אחת
שבתורה הוא כופר גמור ,אפילו שיהיו לו מליון נקודות
טובות – אם הוא לא יחזור בתשובה בפשיטות ,זה לא
שוה שום דבר!

לדאבוננו עושים שיטה
מחמורות שבחמורות

היינו צריכים לקרוע קריעה על כך שלדאבונינו
הרב עושים שיטה מחמורות שבחמורות ,בפרט אצלנו
שהשו"ע הוא נר לרגלינו .כשרצו ,בזמן ההתנגדות על
רבי נתן ,לתת סימן מיהו ברסלבר ,הצביעו על מי שיש לו
בטלית את השו"ע הקצר ...לא זזים מהשולחן ערוך! אדם
יכול להתלהב ולחשוב כי הוא עף בשמים ,אבל אם זה בלי
שו"ע הוא עף לסטרא אחרא.
שמעתי מרבי גדליה קעניג זצ"ל ,שאמר כי אם אנחנו
רוצים להכיר במהותו של אדם ולקבוע אם הוא מצד
הקדושה או להיפך ח"ו ,צריך לבדוק אם הוא צמוד לשו"ע,
אם לא  -אז רח"ל ,הוא מגיע למה שהוא מגיע .אין חכמות!
רבינו הקדוש אמר על צדיקים קדושי עליון שהם טועים
במה שמאחרים זמן תפילה ,וזה לא היה בגלל שהם ישנו
עד מאוחר .מדובר בצדיקים שאחזו בשורש ,הם היו באמת
בשמים .ואמנם לפני קבלת התורה צדיקים יכלו להלביש
את המצוות לפי איך שהם הבינו ,כמו יעקב אבינו שקיים
מצוות תפילין על ידי שפיצל המקלות לצאן לבן .אבל לאחר
שקבלנו את התורה לא שייך לקיים את התורה בצורה אחרת
ממה שכתוב בשו"ע! אותם צדיקים גדולים אחזו בשורש
של זמן תפילה ,ולכן הם לא הקפידו על ה"זמן" כי הם היו
בשורש ,ובכל זאת אמר רבינו שזוהי טעות .כל שכן בן אדם
פשוט שלא אוחז בשורש ,וזה דברים פשוטים שלא היו
צריכים כלל להגיד דברי חיזוק בזה.
אוי לנו מיום הדין ומיום התוכחה שצריכים להתחזק
בדברים שכל יהודי פשוט יודע .לאן הגענו? רבינו אמר
שיגיע זמן שמי שיטול נטילת ידיים שחרית כדינה הוא
יהיה חידוש כמו הבעש"ט ,אולי אנו עומדים בזמן הזה.
נתאר לעצנו שהיינו מגיעים למצב שבו היינו צריכים לערוך
אסיפות כדי לשכנע את הציבור ,את ציבור החרדים לא את
החילונים ח"ו ,שאמנם כן ,צריך לשמור שבת כפשוטו ואסור
להתחכם בזה ,אסור לעשות איזה מלאכה בשבת ולחשוב
שבזה עושים 'תיקונים' רח"ל .אנו צוחקים כשאנו מעלים
בדעתנו אפשרות כזאת .כאן מדברים מעבירות הרבה יותר
גרועות וחמורות ולדאבוננו צריך להתאסף ולהתריע על כך!
לצעוק שאסור לעבור על חמורות שבחמורות!
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דברי פתיחה כגחלי אש למעמד "מפגן האמונה הטהורה"
מאת הרה"ח רבי
חשין
אליעזר
מגדולי המשפיעים בברסלב

שליט"א

הלוחם במסירות נפש למען שמירת פך השמן הטהור

המראה הריח
והטעם של ברסלב

ר' נתן הטעים "אם
אתה אכן מאמין
שעל ידי שאתה
עושה רע אתה
מקלקל ,אז בכח
האמונה הזאת אתה
יכול לתקן הכל ,כי
כשיש לך אמונה
תגיע לתשובה
שלימה ,והכל
יתוקן".
אבל כשמגיע אדם
שאינו מאמין שהוא
מקלקל ,אי אפשר
לתקן אותו! זה
אפיקורסות!

ברוכים הבאים בשם ה' ברכנוכם מבית ה' ,למעמד
כינוס של מצוה ,שזו בחינה של מסירות נפש ,אליו הגענו
רק להתחזק ביחד ,באמונה הקדושה.
בסיפורי מעשיות ,במעשה י"ג "ביום השני" ,מספר
רבינו הקדוש אשר נמצא גן נפלא ,שמי שזוכה להיות
בגן הזה ,הוא חי חיים טובים .רבינו מתאר את פלאות
הגן הזה :המראה טוב ויפה ,עם כל הפרחים והצבעים
שבעולם .הריח הוא קדוש ונפלא .הטעם של הפירות הוא
מתוק ונעים .עד שהגיע מלך אכזר והפך את הכל לגמרי,
הריח הבאיש ונהיה לריח של חלבנה .המראה נעכר ונעשה
כאילו חשוך לגמרי כעננים שמכסים על העיניים .והטעם
הפך לטעם של נבילה.
הדבר פשוט וברור ,כי רבינו הקדוש מדבר בזאת
המעשה על הענין שלו בעצמו בכלליות ובפרטיות .על
הענין הקדוש שנקרא חסידות ברסלב ,שהיום ב"ה זה
כבר לא סוד ,כל העולם יודעים מזה ,שהרבי רצה באמת
לעשות דבר נפלא ומתוקן ,כפי שהוא תיאר את ה'עניין'
שלו "יין הונגרי" שהוא סמל ליין משובח ביותר .מי שזכה
להכיר את חסידי ברסלב הקודמים ,וגם מי שמתבונן עד
היום בחסידי ברסלב האמיתיים ,מרגיש מיד כי יש כאן
טעם נפלא ,ריח טוב שזה יראת שמים ,ומראה טוב ,דבר
שהוא משובח מכל הבחינות ,וכל דבר שרק נדבק לעניין
הזה שנקרא ברסלב מקבל את הטוב הזה.
והנה הגיע מלך אכזר והוא הכניס בתוך ה'עניין' הזה ,כל
מיני סוגי קלקולים ,שפיכות דמים ,גזילות ,עד ג"ע ממש
רח"ל ,פגמים נוראים שקשה להאריך ,הציבור יודע על מה
אנו מדברים ,דברים מתועבים דברים חמורים וניבול פה,
כל השלושה דברים שרבינו מבאר באותו מעשה שהם
אלו שמקלקלים את כל סגולות הגן הקדוש והורסים את
כל המערכת .כשהקלקולים האלה נכנסים הכל מתהפך,
ומה שמרגישים כשמתקרבים הוא ריח רע וטעם רע
ומראה רע ,הכל מתהפך רח"ל.

אין הדבר תלוי אלא בנו!

רבותי! אין הדבר תלוי אלא בנו!
אנחנו נמצאים עכשיו בחודש כסלו הקדוש ,זה סימנא
מילתא משמים .מה היתה טומאת יון? זה לא היה גלות
שהגלו מארץ ישראל כמו בבל ואדום ,זה היה גלות מסוג
אחר ,תשארו בארץ ישראל ,לא נפריע לכם ,תהיו אפילו
בבית המקדש ,תמשיכו להדליק את המנורה ,לא איכפת
לנו שיהיה כהן גדול ,אבל שידליק מהשמן שאנחנו נגענו
בו! וטימאו כל השמנים!
תהיו עובדי ה' ,תתפללו שעות ארוכות בבוקר ,כל היום
תהיו שקועים בספרים ,ורח"ל בלילה תעשו את המעשים
המתועבים ,כזה סוג של ערבוביא ...וכפי שכתוב בספרים
הקדושים כי יון הוא מלשון 'יון מצולה' .טבעתי ביון
מצולה ואין מעמד  -זה משהו שנדבק וגורר מטה מטה,
זה לא איזה בעל עבירה מפורסם שמיד רואים עליו שהוא
רשע וכל אחד מבין להתרחק ממנו .לא ,הוא 'עובד' ,יש לו
תלמידים 'עובדים'' ,שרפים' .אבל הוא 'אובד' עם אל"ף,
והוא מאבד ,והם ה'שרפים' שרף נחש עקרב וצמאון רח"ל,
הטשטוש הזה הוא יותר גרוע מהכל!

העניין של חנוכה הוא נס שהקב"ה עשה למעטים ,הם
היו כמה אנשים בודדים ,יש דעות במדרשים אם היו 5
אנשים או  12אנשים ,כמה בודדים שיצאו נגד עולם שלם
של מתיוונים .וכן בענייננו מדובר בטומאה נוראה ,ורק
בכוח של מסירות נפש בלי לפחד מאף אחד נוכל להכניע
את הטומאה הזאת .אנחנו באנו לעולם הזה רק בשביל
הקב"ה.
ידוע מהחפץ חיים הק' כי כשהתחילו ברוסיה הגזירות
נגד היהדות ,וכידוע שהיו אלו יהודים שיצאו לרדוף את
הדת בשם השלטון הקומוניסטי ,כמו שכתוב "מהרסיך
ומחרביך ממך יצאו" ,או אז אמר החפץ חיים כי אם היו
יוצאים נגדם במסירות נפש להרוג וליהרג היו מכניעים
אותם!

רק אם אתה מאמין
שקלקלת תוכל לתקן!

חשוב להבהיר את העניין :מי לנו כמו חסידות ברסלב
שכל כולה התחזקות אמיתית והפחת תקווה בלב כל אחד
יהיה מי שיהיה שתמיד הוא יכול להתקרב אליו יתברך
מכל מקום שהוא ,גם אם אדם נפל לשאול תחתית
ומתחתיו אין שום יאוש בעולם כלל ,תמיד אפשר לחזור
בתשובה ,וידוע לשונו של רבינו הקדוש" :אם אתה מאמין
שיכולים לקלקל  -תאמין שיכולים לתקן" .ובמילים
המדויקות האלו כפי שהטעימם רבי נתן :אם אתה אכן
מאמין שעל ידי שאתה עושה רע אתה מקלקל ,אז בכח
האמונה הזאת אתה יכול לתקן הכל ,כי כשיש לך אמונה
תגיע לתשובה שלימה ,והכל יתוקן.
אבל כשמגיע אדם שאינו מאמין שהוא מקלקל ,אי
אפשר לתקן אותו! זה אפיקורסות!
אצל אותו רשע אין שומעים דיבורים של חרטה .רק
כשנוח לו להגיד לשופט שיתן לו כמה חודשים פחות ,אז
הוא אומר לו "בזמן התנ"ך הייתי חייב סקילה ושריפה ,אבל
היום המערכת היא אחרת" ...וזה רק בשביל השופט ,נבל
שכמוהו! והמאמינים שלו עדיין קוראים לו 'הרב' ,הוא
הצדיק האמת !...הרי זה השיבוש הכי נורא ,לקחת מושג
קדוש של צדיק ולטמא אותו לגמרי.
אני רוצה להביא דוגמא לאמת המידה האמיתית,
ממעשה שהיה בחיי רבי נתן הקדוש תלמיד רבינו ,היה בן
אדם משכיל והוא היה מצויין ביותר במידה זו שהוא אף
פעם לא הוציא שקר מפיו .היה לו פה נקי' ,איש אמת' כפי
שחבריו קראו לו .פעם דיברו עם רבי נתן וציינו לפניו את
שבחו של הלה שהוא בן אדם שלא מדבר שקר ,אבל רבי
נתן צחק מהם ,הוא אמר "רעט ער נישט קיין ליגן  -טוט
ער ליגן!" ,גם אם הוא לא 'מדבר' שקר – הרי הוא 'עושה'
שקר! הרי כל כולו שקר! תראו איך הוא חי ,הוא חי בשקר,
הוא חילוני ,משכיל ,אפיקורס ,מה יש לי מזה שהוא לא
מדבר שקר?!
הנקודה היא שהרי כידוע קיימת בכל דבר החלוקה
ל'מחשבה'' ,דיבור ,ו'מעשה' .התשתית שהכל עומד עליה
זו המעשה" ,המעשה הוא העיקר" ,רק אם קיימת תשתית
זו יש ערך ומעלה ל'דיבור' ולאחר מכן ל'מחשבה' .הוא הדין
לענייננו ,יסוד היסודות של קדושה הוא צורת ההתנהגות
בפועל ,לעובדא ולמעשה ,רק בשלב הבא לאחר מכן יש
מעליותא במה שלמעלה מכך ,בהשגות ודרגות עליונות
יותר ,אך מי שבראש כל חוצות פורץ בשאט נפש את גדרי
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המשך מדבריו של הרה"ח רבי אליהו גודלבסקי שליט"א
כל כך גדול שאפילו משה רבינו לא יכול לנגוע בו!" ,אפילו
שהוא קיבל בעצמו את התורה מסיני .ולדוגמא :אם משה
רבינו אומר בתורה על דבר שהוא מוקצה ,ואח"כ הוא עולה
לשמים והוא יורד ואומר לנו :אמנם מה שאמרתי מקודם
זה הלכה למשה מסיני ,אבל עכשיו השגתי איזה השגה...
אומרים לו :משה רבינו ,מה שלימדת אותנו מסיני  -אנו
מקבלים ,את ההשגה שהשגת  -איננו מקבלים!
אז מי יכול לבוא אחרי משה רבינו ולומר כל מיני פלפולי
ותירוצי הבל על מעשים אסורים? בורים ועמי ארצות! בורים
ועמי ארצות! רחמנא ליצלן! רחמנא ליצלן! איך שותקים על כך?

הנהגת אנ"ש באומן

אני רוצה לספר שתי סיפורים ששמעתי כמה פעמים
מרבי לוי יצחק זצ"ל:
באחד הימים הגיע יהודי לאומן ,יהודי שהיה נראה אדם
מכובד ,הלה התקרב לאנ"ש והיה מדבר גבוהות ,ומצא חן
בעיני רוב אנ"ש .אבל רבי לוי יצחק הריח שמשהו לא ...בלי
עדים ובלי בית דין ,הוא התחיל לרדוף את אותו אחד .אנ"ש
דאומן תמהו על התנהגותו של רבי לוי יצחק ,מה אתה רוצה
ממנו? תראה איזה דיבורים יפים ונפלאים הוא מדבר!
באותו זמן נפטר בן לרבי לוי יצחק ,אמרו לו שזה בגלל
שהוא רודף את פלוני .אבל הוא ידע שהוא עושה את מה
שצריך .והנה יום אחד מופיע יהודי נוסף מהעיר של אותו
פלוני ,ותיכף כשאותו פלוני ראה אחד מעירו ,הוא קם מיד
וברח מאומן .אותו יהודי שהכירו מעירו החל לספר את
האמת על האיש סיפורים מזעזעים ,ואו אז ראו כולם כמה
קלע רבי לוי יצחק אל האמת.

מצד שני היה יהודי שגר באומן והיה לו יצה"ר גדול
מאוד ,כל פעם אחרי שהיה עושה דברים חמורים היה בא
ושוטף את הציון בדמעותיו ,הוא לא עשה מזה שיטה!
לפעמים היה רץ מהציון לדברים החמורים ,ומשם לציון
בחרטה אמיתית ,וזה היה יכול להישנות כמה פעמים ביום
אחד ,רחמנא ליצלן ולשיזבן .התבטא רבי לוי יצחק כלפיו
ואמר :לא היה לנו מה לומר לו ,כי היה לו יראת שמים!
כאב לו מצבו השפל! אנ"ש החשובים שלא גרו באומן היו
מתארחים אצלו בראש השנה ,וסיפר רבי לוי יצחק כי כאשר
היה מדבר דברי תורה בשולחן ,מרוב מתיקות הדברים היו
כולם "מלקקים את האצבעות" כלשונו ,כי אמנם היה לו
יצה"ר גדול מאוד אבל הוא נלחם ,הוא ידע את האמת ,הוא
לא הצדיק את מעשיו ,אלא נלחם ונלחם והמשיך להילחם!

בין רשע גמור לצדיק גמור

כדי להבהיר עוד את העניין ,נפשיט את הדברים,
לדוגמא :ראובן יש לו יצר הרע נוראי ללשון הרע ולדאבונו
הוא נכשל בזה בלי שיעור ,אבל הוא נלחם בכך בכל יכולתו,
ואילו שמעון אין לו שום תאוה לדבר לשון הרע והוא אפילו
נגעל מזה ,אבל הוא אומר לאחרים :אתם יכולים לדבר לשון
הרע אבל לא לידי כי לא נעים לי לשמוע דברים כאלה ,הוא
רשע גמור! אבל הראשון שיש לו הרהורי תשובה ,עליו
הגמ' אומרת שרשע גדול האומר לאשה הרי את מקודשת
לי על מנת שאני צדיק גמור מקודשת מספק ,שמא הרהר
בתשובה ואזי הוא נחשב צדיק גמור!
ר' לוי יצחק זצ"ל סיפר שרב העיר אומן היה מתנגד
גדול לרבינו ,עד כדי כך שלפני פטירתו התגאה בכך שהוא

מעולם לא היה בציון רבינו הקדוש ,ועם כל זאת הוא היה
בקי עצום בהלכות איסור והיתר .אותו מתנגד היה מכבד
את אנ"ש ,והתבטא על היראת שמים שלהם" :מבין יושבי
העיר רק הברסלבר באים לשאול הלכות".
כל מי שלומד קבלה וחסידות עומד במצב מסוכן
מאוד ,לימודים אלו יכולים להכניס לאדם דמיונות נוראים
ומסוכנים שהרקיע השביעי לא יהיה הגבול ,אם אין את
הכלי הראוי והקדושה הנכונה אפשר לטעות ולסטות
למרחקים רח"ל ,וכדי להציל אותנו מסכנות אלו אמר רבינו
הקדוש דבר חכמה נורא עד למאוד ,הוא אמר בזה"ל" :אתם
יכולים לקמט את הספר שלי איך שאתם רוצים אבל לא
לזוז מסעיף קטן בשו"ע".
כל ההתחזקות זה רק כאשר יודעים שעבירה היא עבירה,
ומתחילים בכל פעם מחדש להשתדל מעכשיו לקיים את
דברי ה' בתורתו ,על כך מחזק רבינו בלי סוף שגם אם האדם
נופל ונופל וחוזר ונופל שוב ושוב ושוב – אין שום יאוש
בעולם כלל ותמיד יש לו תקווה הכי גדולה ,אבל חלילה
וחלילה לעשות שיטה ולהצדיק אפילו תנועה הכי קלה
שהיא נגד רצון ה' כפי שהתברר בשולחן-ערוך ,ועל אחת
כמה וכמה מעשים כאלה חמורים ונוראים רח"ל.
אני רוצה לסיים בתפילה שיצא מכאן קידוש ה' ,ברוך
המקדש שמו ברבים ,להתחזק באמונת ישראל שה'
אחד ולא אחר ח"ו ,ושלא תהא תורה אחרת מאת הבורא
ית"ש ,ולהאמין בצדיקים אמיתיים ,שבכוחם וזכותם נזכה
לתשובה שלימה ולתיקון השלם.

המשך מדבריו של הרה"ח רבי נתן שפירא שליט"א
צריך לצאת למלחמה
בחרב ובחנית
צריך לצאת למלחמה בחרב ובחנית ,ולדעת שזה נוגע
לכולנו .אנו צריכים להתחזק בקדושה ,וליזהר ממדריכים
מפוקפקים למיניהם ,ואם אנחנו נתחזק בקדושה ,לא
יתרחשו דברים שכאלו ,ומי שעושה דברים כאלה הוא יהיה
לגמרי מחוץ למחנה ,בלי שום צורך לעשות אסיפות מסוג

זה .אף אחד לא יסתכל לכיוונו ולא יקראו לו בשם צדיק ולא
בשום תואר מכובד אחר .באופן טבעי ופשוט הוא יהיה תיכף
ומיד מחוץ למחנה!
עלינו להתחזק בקדושה ולצעוק לה' יתברך "הטעימני
טעם קדושה"" ,איה קדושתי איה טהרתי" ,כדרכם של
חסידי ברסלב ,כלשונות ה'ליקוטי תפילות' .אנחנו רוצים
קדושה כמו שקבלתי ממשה מסיני ,אם אנו נתחזק אז
לא יהיה פוצה פה ומצפצף שיעיז לחולל חורבנות כאלו,

לפעמים מפחדים לקבל על עצמנו דברים גדולים ,אבל
ברצון אפשר לקבל הכל ,ולבכות ולבקש ולהתפלל על זה.
וגם אם אדם נופל – הוא בוודאי יקום בכח רבינו הקדוש
ועצותיו ובעיקר עצת התפילה וההתבודדות ,אבל חלילה
וחלילה לא להעלות על הדעת לעשות שיטה מעבירות על
התורה ח"ו .ה' יעזרינו שזכה להנצל מהרע של הדור הזה
בכלליות ובפרטיות ונזכה לטוב האמיתי באמת.

המשך מדבריו של הרה"ח רבי אליעזר חשין שליט"א
המעשה בתחומים אלו ללא כל בושה ,איזו שטות והבל היא
לייחס לו דמיונות הבל של כוונות נשגבות רחמנא ליצלן,
גם לו יהי כן ,אין שום ערך כלל וכלל לכל ענייני ה'דיבור'
וה'מחשבה' כאשר עיקר העיקרים ,שמירת התורה וגדרי
ההלכה למעשה ממש – הרוסה ומושחתת!

"הושע נא כרם מתולעת"

יאמר לשבחו של הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א
שכבר בזמנו לפני  25שנה ,עמד וצעק בבי"ד העדה החרדית
בירושלים כנגד מעלליו של אותו האיש והחורבן שהוא
זורע בתוך מחננו" :הושע נא כרם מתולעת!" .אז חשבו שזה
אמנם תולעת הרסנית ,אבל רק תולעת .היום אנו מרגישים
את הכח של התולעת שהוא יכול להחריב את כל העולם,
במשך השנים זה נהפך לשור המועד ,שור המזיק" ,אבירי
בשן כתרוני" ,קרניים המנגחות בכל מקום .מה עוד הוא היה
יכול לעשות לכרם הקדוש של ברסלב בבחינה שלילית

שהוא לא עשה לו? הוא החריב את הכל!
על מה אנחנו מדברים כאן בכלל? בברסלב אנו צריכים
לדבר דברים פשוטים שכאלה? אצל רבינו הקדוש שלא
הרשה להתפלל מאוחר ולא אבה לקבל שום תירוץ על כך?!
ברסלב היתה תמיד סמל של שמירה על דקדוקי הלכה,
יושבים פה נכדים של ר' שמואל שפירא זצ"ל שאפילו
בשמחת תורה הוא הזדרז לסיים את ההקפות כדי להספיק
מוסף לפני שבע שעות ,וכי היתה קיימצת אצלנו אי פעם
הוה-אמינא שיעברו על עיקרי היהדות ועוד בהתלבשות עם
השם 'צדיק'?
הדבר צריך להיות להיות ברור בינינו ,בתוכינו ,במשפחה
ואצל הידידים ,שלא נותנים שום דריסת רגל להוה-אמינא
שכזאת! פושע ישראל אין לו שום מקום! אם הוא רוצה
לחזור בתשובה אמיתית זה עניין אחר לגמרי.
כל עניינו של רבינו הקדוש הוא היפך לגמרי מדברי
החירוף וגידוף של הרשע הזה שהתבטא לא פעם במפורש

"אני שונא אזמרה"! דיברתי אתו בפרטיות על כך והוא
לא הכחיש את זה .כל דיבוריו והדרכותיו היו נגד הדעת
האמיתית של ברסלב ,מה דיברו שם כל השנים? "אתה
יכול לעשות דברים הכי גדולים ,אבל אם נופלת לך פעם
אחת מחשבה הכי קטנה ,אז אתה מחריב את הכל" ...זה
השפה של ברסלב? אנחנו יודעים שכל פגם מקלקל ,אבל
יש תקוה! אבל הוא רצה לשבור את הציבור שלו ,לבנות
סביבו כת תלותית בצורה פסיכולוגית ,שאנשיו יהיו
מיואשים לגמרי מהמציאות שלהם ,ואת כל חיותם יקבלו
ממנו בטומאה.
אין לנו חלק ונחלה בהם ,כמו שהכריזו גדולי אנ"ש,
השרידים אשר ה' קורא .חסידי ברסלב האמיתיים יחזקו
ויעוררו זה את זה במסירות נפש ,כי יש לנו תורה אחת!
שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!
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חלק הארי מדבריו של ר' אליהו
נסבו לבאר בהרחבה ובטוב טעם כי לא
קיימת שום סתירה בין תורת ההתחזקות
שלהפצתה הוא מקדיש את כל עתיו ורגעיו
לבין עמידתו במקרה זה כצור חלמיש
לזעוק ולמחות ללא כל פשרות על האיש
ועל מורשתו" .גם אם אדם עובר על כל
התורה כולה ונופל ונכשל לאין שיעור",
הסביר ר' אליהו" ,תמיד יש לו תקווה
אינסופית לחזור בתשובה ולהתחיל דף
חדש ,אך כל זאת בתנאי שההגדרות של
רע וטוב ואסור ומותר ועבירה ומצווה
ברורים אצלו ללא כל טשטוש ,אך כאשר
קם אדם ומהפך דברי אלוקים חיים
ומתייחס לעבירות הכי חמורות כתיקונים
בעולמות העליונים – אין לו שום תקווה
ותיקון בעולם כל עוד הוא מחזיק בדעתו זו
ועלינו להוקיעו מתוך המחנה גם על חשבון
מסירת החיים על כך כפשוטו!".
דבריו הנוקבים והמרטיטים של ר'
אליהו עשו רושם כביר על הנוכחים ,כאשר
המוני המשתתפים מתעוררים להבין עד
היכן מגיעים הדברים ,ואת חובת השעה
להתחזק באמונה תמימה ופשוטה כדת
תורתנו ,ולהוקיע כל סטיה מדעת התורה.
כאן נתכבד המשפיע הראשי בבית
המדרש "אור הצדיק" בירושלים ,הרה"ח
ר' איתמר לייפער שליט"א ,בנו של אדמו"ר
מחוסט בארא-פארק ,שהתקרב לברסלב

וקירב איתו עוד רבים מבין החסידים
בארה"ב ,לשאת את דבריו .בדברים
ברורים ונוקבים הזכיר ר' איתמר את דברי
מוהר"ן מברסלב זצוק"ל כי "מצווה לפרסם
את הרשעים" והביע תמיהה רבתי על כל
אותם גורמים מחסידות ברסלב שחושבים
שניתן לטייח פרשייה בסדר גודל שכזה
ולא שמים לב לחורבן שנגרם מכך לדור
הצעיר שכל עיקרי היהדות הופכים להיות
מטושטשים אצלם.

• צו השעה:
מלחמה ללא פשרות! •

הפתעה גדולה ציפתה למשתתפי
הכינוס ,היה זה כאשר הרב יניב עסיס
שליט"א שרבים רבים שותים בצמא
את דבריו המשודרים בטוב טעם ב"קו
ברסלב" ,הופיע לראשונה בפני הציבור,
המוני המשתתפים הכירו אותו עד כה
משמיעת קולו בקו בלבד" .הנה ,כך אני
נראה" ,פנה הרב לצלם" ,אני לא מפחד,
ואף אחד מאתנו לא יפחד יותר".
הרב יניב תיאר בפני הקהל הקדוש
בגילוי לב את ההקרבה שהוא מקריב,
מתוך הכרה בחובה הקדושה לעורר את
אש המערכה הקדושה" :המסירות נפש
הכי גדולה שלי היא השעות היקרות של
לימוד תורת ברסלב שאני מחמיץ בגלל
ההתעסקות בקו ,אבל זהו צו השעה!

והרחמנות על כל אותם השבויים בכת לא
מאפשרת לי להניח לרגע את המערכה!".
דבריו הגלויים של הרב יניב ,גרמו
חיזוק גדול לרבים מבין ההמונים משתתפי
הכינוס ,כשרואים לנגד העיניים אברך
יקר המקדיש עיתותיו לתורה ,והנה הוא
מפקיר את פרטיותו ואת ענייניו האישיים
ברוחניות ובגשמיות ,והכל למען טהרת
האמונה והצלת אותם אומללים הנתונים
תחת מגף הברזל של הנבל שרודה בהם
ללא מעצורים.
כעת כיבד מנחה המעמד את הרה"ח
ר' אברהם שמעון בורשטיין שליט"א,
חתנו הראשון של הרה"ח ר' משה קרמר
שליט"א מחשובי זקני ברסלב ,הרב
בורשטיין שמשמש כמשפיע הראשי בבית
המדרש אור אברהם בירושלים העיד
בדבריו הנוקבים ,שמעשיו החמורים של
ברלנד היו ידועים לזקני ברסלב ,ובראשם
לראש כולל ברסלב בבני ברק הרב נתן
צבי קעניג ז"ל כבר לפני  25שנה ,ובמשך
השנים הצטברו גם בידו עדויות קשות
אותם שמע מכלי ראשון מאברכים שעזבו
את הקהילה ובני משפחותיהם נפגעו.

• ה'רשימה השחורה'
שמובילה לגן עדן •

ר' אברהם שמעון שליט"א האריך
בדברי ימי המערכה נגד אותו האיש ,כאשר

לכל אורך הדרך ניכרים סימני רשעותו
של האיש שמעולם לא היה צדיק .הרה"ח
שליט"א ,כמי שבאותם שנים קירב רבים
מהבעלי תשובה לבל יפלו ברשתו של אותו
טמא ,והיה מוסר להם שיעורים ,סיפר
על אחד שהגיע אל ביתו באותם הימים
וסיפר לו מבפנים כי לאור פעולותיו נגד
אותו האיש הוכנס שמו לתוך ה"רשימה
השחורה" של כאלו שאותם נהגו לשלוח
"ישר לגן עדן"...
זעקת התורה המרעידה כל לב ,נשמעה
מפי הרה"ג ר' צבי ליברמנש שליט"א,
בנו של הרה"ח ר' נתן ליברמנש שליט"א
מגדולי זקני ברסלב ודומ"ץ בעדה החרדית,
שזעק בקול גדול על שתיקת הציבור
ופחדם של הרבנים לדון לנושא ,הוא קרא
לבתי הדין בארץ לכנס בית דין וליידע את
הציבור אחת ולתמיד בעובדות הקשות,
כדי להרחיק את כלל ישראל מאותו באר
שחת שכבר הפילה רבים וטובים ברשתה.
הרה"ג שליט"א הקריא את החלטות
מפגן האמונה ,הקוראות בין השאר
להפסיק לגמגם ,להפסיק לפחד ,ומגלה
לכל כי אין לנו שום שנאה אישית חלילה
לא לברלנד עצמו ובוודאי לא לאנשיו,
אנחנו פועלים מתוך רחמנות מלב יהודי
כואב ,ומטרתנו היא לעזור למאמיניו
התמימים והאומללים לפקוח את העיניים
ולצאת מאפילה לאורה.
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• "ירדו לי דמעות"• !...

את המעמד הקדוש נעל בעל המנגן הידוע
הרה"ח ר' ישראל דגן שליט"א ,שזוכה לעורר
את המוני העם בניגוניו הטהורים הבוקעים
מלב כוסף להשי"ת ,אשר הלהיב את הקהל
בדבריו הנכוחים בחשיבות האמונה הפשוטה
והתמימה בלי שום סטיות והתחכמויות,
בדבריו אף שיתף את משתתפי המעמד הקדוש
בתחושותיו במעמד הזה" :דיברו כאן כאלו
דיבורים ,ירדו לי דמעות ,דברי אמת ניכרים,
בפרט כשיוצאים מן הלב"...
בשמחה של מצוה מתוך שיריו המרוממים
של המנגן הכשר ,על שזכינו להנצל מפח יוקשים
ולהאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו
הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה
ועושה ויעשה לכל המעשים ,וזכינו עוד להאמין
שהוא אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ,וכן
שזאת התורה לא תהא מוחלפת ואנו דבוקים
בחוקיה ומצוותיה וכל רצוננו לזכות לקיים
אותה בשלימות בלי שום פגם וסטיה חלילה.
אמת מה נהדר היה המחזה אשר נראה
בסיום מפגן האמונה ,עמדו שם ושוחחו
באהבה מופלאה יהודים יקרים מכל העדות
ומכל החוגים ,תימנים אשכנזים וספרדים,
נציגי שלל חסידויות עם ליטאים וכמובן חסידי
ברסלב הקרובים אל החלל לדאבוננו.
לא ממקום אחד וגם לא מאיזור אחד בארה"ק
באו המוני משתתפי המעמד ,מי שהאזין ל"קו
ברסלב" ,הנושא את דבר המערכה ברמה ,שמע
את קולם של ערי ישראל מצפון ומדרום שנענו
לקריאת 'מי לה' אלי' והתקבצו לכינוס ,חלקם
בהסעות מאורגנות חלקם ברכבים פרטיים,
חלקם בתחבורה הציבורית וחלקם בטרמפים
כשאיש את רעהו יעזורו להשתתף בכינוס.

• נחושים ומחוזקים
להאיר את שלהבת
האמונה •

שלומי אמוני ישראל טהורי הלב יצאו מן
המעמד הקדוש נחושים ומחוזקים להמשיך
ולהאיר את שלהבת האמונה "עד שתכלה
פרוטה מן הכיס" הלא הם הכפירות המכסות
את השגחת השי"ת בעולם" ,וכשתכלה זאת
ותתרבה אמונה בעולם  -אז יבוא משיח כי
עיקר הגאולה תלוי בזה כמו שכתוב תבואי
תשורי מראש אמנה" (ליקו"מ ז) ,בב"א.
בכינוס נכחו משפיעים חשובים נוספים
שלא נאמו ,ובהם הרב הגאון רבי בצלאל
גלינסקי שליט''א ,ראש כולל "פאר הנצח"
(בנו של המגיד מישרים רבי יענקל'ה גלינסקי
זצ''ל) ,הרה"ח ר' אברהם נתן אנשין שליט"א
ראש ישיבת מתיבתא ברסלב ,הרה"ח ר' שלמה
חשין שליט"א( ,בנו של הרב הצדיק המקובל
ר' בנימין זאב חשין זצ"ל) ,ר' יוסף צבי קעניג
שליט"א בנו של הרה"ח ר' אלעזר קעניג
שליט"א מצפת ומשפיע בביהכנ"ס הקלויז של
הרב קיוואק בבית שמש ובבית הכנסת אור
הנחל ,הרב פירר שליט"א מגדולי המשפיעים
בביתר ,ועוד משפיעים גדולים וחשובים.

הרה''ח ר' צבי ליברמנש שליט''א

הרה''חר'אברהם שמעון
בורשטיין שליט''א

בנו של הרה"ח ר' נתן ליברמנש שליט"א
מגדולי זקני ברסלב ודומ"ץ בעדה החרדית

משפיע הראשי בבית המדרש אור
אברהם בירושלים חתן הרה''ח ר' משה
קרמר שליט''א

זעק בקול גדול את זעקת התורה
המרעידה כל לב ,על שתיקת
הציבור ופחדם של הרבנים
לדון בנושא" ,כשסיפרתי

מעשיו החמורים של
ברלנד היו ידועים לזקני
ברסלב ,ובראשם לראש
כולל ברסלב בבני ברק
הרב נתן צבי קעניג ז"ל
כבר לפני  25שנה

לאמו''ר שליט''א מעין
רמז מהדברים החמורים
חוורו פניו כסיד ,ומה נאמר
אנחנו? איה הלב שלנו?
לדאבוננו התרגלנו לכל
דבר ,חמור כקל" ,הוא קרא

לבתי הדין בארץ לכנס בית דין וליידע
את הציבור אחת ולתמיד בעובדות
הקשות ,כדי להרחיק את כלל ישראל
מאותו באר שחת שכבר הפילה רבים
וטובים ברשתה.
הרה''ח ר'איתמר לייפער שליט''א
משפיע הראשי בחבורת אור הצדיק
לבחורי ברסלב בני ארה"ב

תמיהה רבתי על כל
אותם גורמים מחסידות
ברסלב שחושבים שניתן
לטייח פרשייה בסדר
גודל שכזה ולא שמים
לב לחורבן שנגרם מכך
לדור הצעיר שכל עיקרי
היהדות הופכים להיות
מטושטשים אצלם.

הרה''ח ר' יניב עסיס שליט''א
מחשובי הת"ח בעיר ביתר
מח"ס בגדי תפארתך

זהו צו השעה! והרחמנות
על כל אותם השבויים בכת
לא מאפשרת לי להניח
לרגע את המערכה!".

בעל המנגן הידוע הרה''ח ר' ישראל דגן שליט''א

דיברו כאן כאלו דיבורים ,ירדו לי
דמעות ,דברי אמת ניכרים ,בפרט
כשיוצאים מן הלב...
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נוכח הסכנה הנשקפת ליהדות החרדית כולה מה"שבתאות החדשה":

כינוס חירום בבית שמש בראשות
גדולי רבני העיר שליט"א ובהשתתפות
הגה"ח רבי משה קרמר שליט"א

קריאת רבני העיר חברי הבד"ץ של העדה החרדית" :צריך להוקיע אותו מכלל ישראל!"
במוצאי שבת אור לי"א כסלו התכנסו
מכל קצות הארץ עשרות עסקנים ומקנאי
קנאת ה' ,הנוטלים חלק במערכה הקדושה
לבער את הרע מקרבנו ולטהר את יסודות
האמונה מן העיוותים והשיבושים הנוראים
והחמורים שהכניס אותו רשע מפורסם
למאות מאמיניו.
המעמד התקיים ברמת בית שמש
בראשותם של רבני העיר ,הגאון הגדול רבי
נתן קופשיץ שליט"א מגדולי פוסקי הדור,
והגאון הגדול רבי יהושע ראזנבערגער
שליט"א חבר בד"ץ העדה החרדית
בירושלים ,ובהשתתפות הגה"ח רבי משה
קרמר שליט"א מזקני וחשובי רבני ברסלב,
ועוד מחשובי המשפיעים ומורי ההוראה.
"אין מחזקין אלא למחוזקין ואין
מזרזין אלא למזורזין" אמרו רז"ל .וזו
היתה ההרגשה בכינוס מרומם זה כאשר
גדולי ישראל שליט"א באו לחזק ולזרז
את העוסקים במלאכת הקודש להמשיך
ולעמוד על המשמר ביתר שאת ועז,
ולהכריז את דבר ה' ברמה ,עד שיידעו
כל העולם כי ה' אלוקינו ה' אחד ,אמונת
ישראל טהורה היא ללא סייג חלילה ותורת
ה' תמימה ושלימה כמות שהיא ללא כל
שינויי צורה והנהגה רח"ל.
בהגיע השעה היעודה החלו להופיע
בהדרתם בזה אחר זה ,האברכים היקרים
מוסרי הנפש ,לוחמי מלחמת ה' הכואבים
את נגע הכפירה והטומאה שפשתה
במחננו ,במטרה לחזק ולהתחזק במלאכת
הקודש של העמדת הדת על תילה ,וביעור
היסודות הזרים והמנוכרים ממחננו.

ותשועה ברוב יועץ!

היה זה מראה משובב לב לראות את
האברכים משלל החוגים והעדות ,שבחיי
היום יום לא היו מוצאים שום מכנה
משותף ביניהם ,אבל דבר אחד מאחד
אותם בקשר אמיץ ,הכאב הגדול והעמוק
על חילול ה' הנורא שמתחולל כאן .הכאב
הגדול והעמוק על שמאות יהודים נפלו
חלל ברשתו של מלך אכזר שרודה בהם
בסדיסטיות ומרעיל את נשמתם בטשטושי

הבל.
הכאב הגדול על המצב ,הוא אשר הביא
אותם לעזוב את עיסוקיהם האישיים
ולהתמסר בכל כוחם כדי לטכס יחד עצה
כיצד לתקן את המעוות ,להכרית את
הקוצים ,ולעזור לאותם מדוכאים אומללים
לבל יתייסרו עוד תחת רשע עריץ זה.
כאשר ישבו כולם לסעודת מלוה
מלכה הערוכה כדת ,החלו להשמע מפה
לאוזן סיפוריהם האישיים של העוסקים
במלאכה ,איש איש מהזווית שלו ,כל אחד
והסיפור המצמרר שהגיע לאזניו וגרם לו
לקום ולעשות מעשה שהפשע הזה לא
יימשך .הסיפורים המחרידים שזרמו מאיש
לרעהו ,סיפורים מכלי ראשון על מעלליו
של אותו האיש ,הוכיחו שוב למשתתפים
כי אין גבול לטירופו ומסוכנותו של איש
זה ,וגם אם כבר נדמה לפעמים שהצליחו
לעמוד על טיבו המעוות ,נחשפים כל הזמן
סיפורי זוועה מבהילים ששוברים את כל
השיאים.
בהתרגשות גדולה קיבלו המשתתפים
את פני הגה"ח רבי משה קרמר שליט"א,
שטרח במיוחד לחזק את ידי העוסקים
במלאכה בהשתתפותו האישית בכינוס,
ולשאת בשפה ברורה וחריפה שאינה
משתמעת לשתי פנים את דבריו הנוקבים
אודות אותו האיש ,כדי לגלות את פניו
האמיתיות של חוטא ומחטיא זה ,שחלילה
לא ייצא חילול ה' וביזוי כבוד הרה"ק
מוהר"ן מברסלב זיע"א ע"י שמשייכים
את האיש ואת תועבותיו לחסידי ברסלב

ותורת רבם הקדוש ,עפ"ל.

הגר"י ראזנבערגער:
"היה צריך לנדות אותו
ולהחרים אותו!"

בתוך הסעודה הופיע בהדרתו הגאון
הגדול רבי יהושע ראזנבערגער שליט"א
חבר הבד"ץ העדה החרדית ורבה של
רמת בית שמש ב' ,להביע את דעתו דעת
תורה צרופה בדבר נחיצות המערכה
להוקעת ברלנד מתוך מחנה ישראל .דממה
השתררה בחלל החדר כאשר פתח הגאון
הגדול במשאו הקצר והנחרץ:
"באמת היה צריך לקחת אדם כזה
ולנדות אותו על פי תורה ולהחרים אותו
שהוא פשוט ייצא מכלל ישראל! זה מה
שהיה צריך לעשות ...על פי תורה צריך
לנדות אותו! דבר כזה שכאן קרה זה חובה
שרובצת על כלל ישראל" ,ובערת הרע
מקרבך"! זו ממש "קליפה" וטומאה שהוא
מטמא אלפי יהודים!
"אני לא מבין איך עד עכשיו שתקו! איך
שתקו עד היום? "עריות" להדיא ,איסורי
עריות ואיסורי חייבי מיתות בית דין,
ועוד דברים מהסוג הזה ,הוא מן הסתם
כבר הכשיל מאות מאות יהודים! ישנם
מאות יהודים שמאמינים בו והוא ממשיך
לטמאות אותם! ודאי שאסור לשתוק על
תופעה כזו! אבל סוף כל סוף ברסלב היא
"העיר הקרובה אל החלל" ,עליהם רובצת
אחריות גדולה יותר ,את ה"עגלה ערופה"

הם אלו שצריכים להביא ...אתם צריכים
לדעת שאתם עושים את מה שהתורה
מצווה לעשות!".
דבריו החריפים של הגאון הגדול רבי
יהושע ראזנבערגער שליט"א הותירו
רושם עמוק בקרב השומעים המוסרים את
נפשם במערכה להוקיע את הנבל ,דעת
התורה הברורה בטהרתה אשר נשמעה
מפיו בוודאי תיזכר לדורות במערכות
ישראל מול מחבלי הכרמים של מחנה
ישראל.
עוד המשתתפים נתונים תחת הרושם
הכביר ,והקול נשמע כי אף הגאון הגדול
רבי נתן קופשיץ שליט"א רבה של קרית
נחלה ומנוחה בבית שמש ומגדולי פוסקי
הדור מבקש אף הוא לחזק את לוחמי
מלחמת ה' .התרגשות מיוחדת מהווה
הופעתו של הגאון הגדול שליט"א אשר
ידוע בזהירותו המופלגת מלקיחת חלק
בעניינים ציבוריים כאשר כל פנייה שלו
בעניינים אלו מדודה ושקולה ,והנה מוצא
הוא לנכון להופיע בכינוס הקדוש ולחזק
את העוסקים במלאכת הקודש.

הגר"נ קופשיץ" :צריכים
להתאסף בהמון ולקרוע
שערי שמים על המצב
החמור!"

ניכר על פניו של הגר"נ קופשיץ
שליט"א כי המצב הנורא שנקלענו אליו
מסב לו כאב נורא ,וכבר העיד הרב הגאון
רבי צבי ליברמנש שליט"א במעמד "מפגן
האמונה הטהורה" כי לאחר ששמע הגר"נ
על הפרשיה החמורה הלזו המתחוללת
בתוך מחנה ישראל ,לא היה יכול לתת
תנומה לעפעפיו במשך כל אותה הלילה
מגודל הצער והכאב על החורבן הנורא.
בדבריו הכאובים התבטא הגר"נ ואמר:
"הלא על מציאות כזו צריכים להתאסף
בעצרת תפילה לקרוע שערי שמים
אודות המצב החמור ולהתחנן לפני אבינו
שבשמים שכל הפגמים יתוקנו על הצד
היותר טוב!" .בהמשך ,כשהזכירו לפניו
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הדברים הכי עדינים בברסלב ,בברסלב
מחפשים עבודת ה' ,בברסלב מחפשים
צדקות ,והוא התלבש באלה כ'חומה' כדי
שתכסה על פשעיו".
"הסיפורים על המעשים החמורים לא
התחילו רק בשנים האחרונות" ,סיפר
הגר"מ קרמר שליט"א ,כאשר מסר כי חמיו
הגה"ח רבי גדליה קעניג זצ"ל ,מגדולי
רבני ברסלב בדור העבר ,הגדיר את ברלנד
כ"טמא ומטומא שאסור לעמוד בארבע
אמותיו" ושכבר לפני למעלה מ 40-שנה,
בתקופה קצרה שבה היה ברלנד מופיע
תכופות לבקר בביתו של חמיו ,הזהיר
חמיו את בתו כי "יש להישמר מפניו ,הוא
אינו אדם כשר".
עוד סיפר כי הרב נתן צבי קעניג זצ"ל,
ראש כולל ברסלב בבני ברק ומחשובי
רבני ברסלב בדור העבר ,סיפר לו כבר
לפני עשרות שנים שברלנד נגוע בבעיות
חמורות בענייני צניעות .כמו כן סיפר
את אשר שמע מפיו של רבי יהודה ליב
פרנק שאמר כי חמיו החסיד המפורסם
רבי שמואל שפירא זצ"ל התבטא על
ברלנד אודות אחד מהשערוריות שחולל:
"הוא משוגע!" ,ההגדרה התמציתית הזו
מקבלת משנה תוקף כאשר היא יוצאת
כחץ מקשת מפיו של רבי שמואל זצ"ל
שכידוע היה "פה נקי ,פה קדוש" ,כהגדרת
הגר"מ שליט"א.
הדברים הברורים של הגה"ח שליט"א
נשמעו בקרב העוסקים במלאכה בשקיקה,
כאשר עם הבנת המציאות לאשורה מתגלה
הלוט מעל הצביעות הנוראה שהצליחה
לכבוש במשך השנים רבים מבין חסידי
ברסלב ,עתה מתברר כי לא היתה כאן
כי אם הסוואה מכוונת ומתוחכמת של
רשעות ושפלות איומה.

את תקוות כל העוסקים במערכה שהדבר
יתברר בבי"ד כדי שכלל ישראל יידע איך
להתנהג מול אותו האיש ,התבטא הגר"נ
על עומק החורבן ואמר" :על פרשייה
בסדר כזה צריכים בית דין עולמי! יצטרכו
לקום בתי דינים מכל העולם!".
הדברים המעוררים עד הנפש ,אכן
תרמו את הדחיפה נדרשת לעוסקים
במלאכה לארגן את עצרת הזעקה הגדולה,
המתעתדת להתקיים בעיה"ק ירושלים
בימים הקרובים אי"ה.
בהדרת כבוד נקרא הרב הגאון רבי צבי
ליברמנש שליט"א דומ"ץ בעדה החרדית
ובנו של הגה"ח רבי נתן ליברמנש שליט"א
לשאת מדבריו למשתתפי הכינוס ,הרה"ג
שליט"א הרחיב בדברים מאירים על
הלקח שעלינו ללמוד ממלחמות בני

ישראל שנלחמו בגזירות הקשות הן בזמן
החשמונאים והן בזמן מרדכי ואסתר,
שנלחמו בגופם ובתפילותיהם ,ושניהם
שייכים בימינו ,שזאת היא מלחמה על
הגוף ועל הנפש!
כן העיד בדבריו משמו של הגה"ח
רבי אברהם יצחק מרמלשטיין שליט"א,
מגדולי משפיעי ברסלב בארה"ב ,כי הגה"ח
רבי נתן צבי קעניג זצ"ל התבטא בפניו כבר
לפני  40שנה במילים קשות ביותר על
בעיותיו של ברלנד בענייני צניעות.

הגר"מ קרמר" :הוא
מעולם לא היה צדיק!"

את הכינוס המרומם נעל בדברים
חוצבים הגה"ח רבי משה קרמר שליט"א,
בדבריו עמד על חוסר-המודעות של

הציבור הרחב בנוגע לאישיותו המכוערת
של ברלנד שהיא היא הגורמת להרבה
תמימים לאבד עשותנות מול "הצגת
העבודה" של אותו רשע" :אנשים שואלים
איך צדיק מגיע לעבירות כאלה ,אך מה
שאלה אינם יודעים היא העובדה שאדם
זה מעולם לא היה צדיק .מה הפירוש
'צדיק'? כאן הוא מבצע מעשי צדקות ,כאן
הוא מתפלל באריכות ,ובמקום אחר הוא
גוזל ועושה ליצנות? אין מציאות כזאת!
"זה שקר שהוא התלבש בו כשהציג
מצג שוא כאילו הוא צדיק ,וכל זה היה כדי
לכסות על פשעיו שיאמרו שהוא צדיק.
אם חז"ל אמרו "הרואה שיצרו מתגבר
אליו ילבש שחורים ויתעטף שחורים
וילך למקום שאין מכירים אותו" ,הרי
הוא מתנהג בדיוק ההפך! הוא לקח את

החיזוק הגדול :להתגבר
בתוקף ועוז במלחמת
הקודש!

מתוך הכרה הולכת ומתעצמת בנחיצות
המערכה והבנת חובת השעה ,נסתיים
הכינוס המרומם ,כאשר עם דברי החיזוק
שהרעיפו גדולי ישראל בנחיצות המערכה
הציבורית מקבלים העוסקים במלאכה
כוחות מחודשים לעמוד בכל תוקף ועוז
במשימתם ולא להיכנע למסע הטרור
שמובילים מאמיני השבתאות החדשה
במטרה לכפות את אמונתם על הציבור
כולו ,היה לא תהיה.
בתקווה גדולה יצאו עשרות לוחמי
המלחמה הקדושה אל אשר לפניהם,
ההרגשה ששיתפה את כולם היתה הנכונות
ומסירות הנפש ללא כל פשרות לקיים יחד
את מאמר הכתוב "באלוקים נעשה חיל",
וה' יתברך יגמור את חלקו "והוא יבוס
צרינו" בב"א.

ומרה
גדולה
זעקה
מזקני וחשובי חסידי ברסלב בארץ הקודש

בס"ד
ז' תמוז תשע"ו

אחרי שהוברר שהאיש המכונה הרב אליעזר ברלנד
ראש ומנהיג קהילת "שובו בנים"

תועה ומתעה בעיקרי ויסודי הדת וההלכה
ובפרט בענייני קדושה בדיבור ובמעשה
ומהווה תקלה וסכנה נוראה וחמורה

הננו לגלות דעתנו שאין לנו שום חלק ונחלה ושייכות לאדם זה
ולכל קהל מאמיניו ושומר נפשו ירחק ממנו ומסביבתו

יעקב מאיר שכטער

שמואל משה קרמר

נתן ליברמנש

לעילוי נשמת הרה''ח ר' שמואל בן שלמה יצחק שפירא ז"ל
בס''ד

קול קורא מזקני וגדולי חסידי ברסלב
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����� ����� ��� ���� ����� ��� ������ ����� ���� ���� ������� ����� �������� ��� ,
�������� ������� ����"� ��"� ��� ��� ���� ����� ��� ���"��"���� ����� ��� ��� ��� ,
������ �����"� �� ��� �� ������� ����� ��� ����������� �"���� �� ������ ������ ����� ,
��� ����� �� �� ��� ���� ����� ��"� ��� ��� ��� ��� ��������� ����� ��� ������ ����� ,
����� ����� ���"� ����� �� ���� ���� ��� ���� ����"� ���������� ���� �� ���� ���� ,
���� ������ �� ����� ������ ����"� ���"�.
���� ������� ���������� ��� ������ ��� �� ����� ���"� ������ ����� ������� ��� ,
���� ���� ��� ����� ����� ���" ���� ����� ����� ������ ����� ��� ���� �� ����" -
�"� ����� ��� ��� ����� ������ ���� ����� ,�� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ����� ,
������������ ��� ,(�� ���� � �"�� ����� ,�"� ,�"������ ����� ������) "���� ��� ���� ���� ���� ��� �� ,
����� ������ ��� ������ ��� �� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ��� ���������
����� ���������� ����� �� ���� ����� ������ �"��� ���� ���� ����� ��� �"�� ������ ,
���� ��� �������.���� ������ ����� ���� ���� ������ ������ �� ,

������� �� ��� �� ���� ������� ����� ��������������� ����� �� ��� �� �� ����� ������ ,
��� �� ����� �������� ����� ����� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���� ����� �� �� ���� ��� ,
����� ���� ������ �� ���� ������ ����� ������ ���.����� ��� ���� ,
����� ����� ������ ���� ����� ������ ������ ���� ������ ������

��� ����� �� �����

����� �� �� ��� �� ������ ��' ������� ����� ����� ��� ����� ������ ��� ����� ������ ���� ������ ���� ���� ��� �'.
����"� ������ ����� ���� ��� ���� ��� ������ ��� �� ���� ����� ���� ��� �� �' ���� ��� �����.�"�� ,

���� ���� �����

����� ��� ����

��� �������

����� �����

��"����� ����� ����� ����� �"���� ����� ����� ����� '� �"��� ���� ,
����� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ������� ����� ����� ����� �����
���� ���� ��� ��� ��� ������ ������ ������ ����� ������� ������ ��
�� ����� ��' �������.
����� ��� ����

