בס"ד ,ד' במנחם אב תשע"ז
העתק לתיק מס' 3462 / 3462
פרוטוקול
התקבל מכתבם הארוך והמפורט של צד ב' בתיק מס'  3462שהם צד א' בתיק מס' ( 3462להלן:
"מפעילי קו ברסלב") ,בשליחות ובשם חמשה מזקני וחשובי חסידי ברסלב שליט"א .להלן קטעים
אחדים ממנו:
"נדהמנו לראות מסמך המודפס על גבי דף רשמי של בית הדין הנושא את התאריך כ"ו תמוז תשע"ז
(תיק מס'  )3462ובו דברים קשים נגד תכנים המושמעים בקו ברסלב...
"בניגוד ...למכתב האחרון מתאריך י"ט תמוז תשע"ז (תיק מס'  )3462שבו אב בית הדין יחד עם שני
דיינים נוספים כותבים וחותמים כי מפעילי הקו "יכולים להמשיך ולפעול תחת פיקוח רבני ברסלב כפי
שהיה".
" והתמיהה גוברת שבעתיים כאשר המציאות הברורה היא כי לאורך כל מהלך הדיונים ,וכפי שבית
הדין עצמו מעיד על כך במסמך מיום כ"ט תמוז תשע"ז ...אנחנו צייתנו לחלוטין לכל צו ולכל הזמנה
שלכם ,בעוד אלו המזוהים עם צד ב' [מחברי או תומכי קהילת "שובו בנים"] לא צייתו ולא הופיעו כלל
במועד שנקבע להם...
"...ויתרה מזו ...אנחנו לא רק מוכנים ומזומנים אלא מבקשים ומתחננים בפניכם שכל הפרשייה כולה
תידרש ותיחקר ותיבדק בבית הדין בכל עומק וחומר הדין ,וצד ב' הוא זה שמבקש להתחמק ולהיפטר
מבירור הפרשייה בבית הדין ולגנוז את התיק כולו...
"...כיצד יצא מבית דינכם מסמך שבו נאמרים דברים קשים נגד פעילותנו כאשר הדברים מתבססים
על חומר שהושמע ע"י צד ב' ללא שתינתן כלל וכלל לצד א' לא האפשרות ולא הזכות להופיע
ולהשמיע את טענותיהם לגבי מקורו או משמעותו או הנמקתו וצידוקו של החומר המושמע? ...ייתכן
מאד שמקורם של ההקלטות שהושמעו ע"י צד ב' אינם מתכני קו ברסלב אלא הינם פרי מרמה וזיוף...
"...גם אם מקורם של ההקלטות שהושמעו הינם בדברים שאכן נאמרו ונאמרים על ידינו ,כיצד ייתכן
לחרוץ עליהם משפט ...בטרם נכנסתם לעובי הקורה ועמדתם על ...שכנגדו מכוונים הדברים?
"...למרות שנכתבו במסמך הנידון דברים קשים כנגד תכנים המושמעים בקו ברסלב ,לא נאמרת בו
ולו מילה אחת שממנה ישתמע שהנכם מורים לנו להימנע מהמשך הפעילות ,וזאת בניגוד בולט לצו
המניעה המפורש שניתן לנו בתאריך י"ח תמוז תשע"ז (תיק מס'  )3462לבקשת צד ב' ,צו אותו
קיימנו ככתבו וכלשונו עד שהשמענו את דברינו במותב תלתא שאז ביה"ד הסיר מיד את צו המניעה
וכתב וחתם כי אנחנו יכולים להמשיך את פעילותנו וכפי שפעלנו עד למתן צו המניעה הזמני .הדבר
הזה אומר ללא ספק דרשני...
...ה"דיוק" האמור לגבי העדר הוראה להפסקת הפעילות במסמך האחרון ,אינו "נלמד מן הסתום"
ו"לאו מכללא אתמר – אלא בפירוש אתמר!" :במסמך מבית הדין שהונפק בתאריך כ"ט תמוז
תשע"ז ...נכתבו והודגשו ,שחור על גבי לבן ,וכדבר פשוט וברור ,המילים הבאות" :למותר להדגיש
שאין ההבהרה ממוענת אל[ ...מפעילי קו ברסלב] ואינה אמורה לשמש "צו מניעה" נגד[ ...מפעילי קו
ברסלב] מלהפעיל את האתר והקו אחרי שכבר הוסר במותב תלתא" .אנחנו חוזרים אם כן ושואלים:
אם "כצעקתה" ,אם אכן נאמרים בקו שלנו דברים ...ש"אסור לשמוע אותם" ,מדוע הקביעה הנחרצת
הזו לא גוררת אחריה "צו מניעה" נגד "החטאת הרבים" שבהשמעת "דברים אסורים" לציבור? ולא זו
אף זו :ביה"ד בעצמו עוד מוצאים לנכון לטרוח ולהדגיש בפנינו ,גברא דצייתי דינא ,ובאופן שאינו
משתמע לשתי פנים כי רשאים אנחנו להמשיך ולהפעיל קו שכזה!
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" ...למותר לציין את החורבן העצום וחילול השם הנורא שנוצר מכך ושעתיד חלילה להתעצם בהרבה
אם לא תצא הבהרה גלויה מצד ביה"ד"...
תשובת בית הדין
הבהרה נחוצה ,ביום כ"ו תמוז תשע"ז לא הופיעו שני צדדים וגם לא היה מותב תלתא ,והמכתב
מאותו יום שהיו בו דברים קשים נגד חלק מהתכנים שלדברי צד ב' מושמעים בקו ברסלב הוצא
בדרכים לא כשרות.
לעומת זאת ,ההחלטה מיום י"ט תמוז תשע"ז בעינה ובתוקפה ש"קו ברסלב" ימשיך לפעול תחת
פיקוח רבני ברסלב כפי שהיה ,והאיסור להמשיך את הפניה לערכאות נגד מפעילי קו ברסלב בתוקפו
ובעינו.
בקשת התובעים [מחברי או מתומכי קהילת שובו בנים] לסגור את התיק ולא לברר את הטענות
והמענות התקבלה והתיק נסגר.
וע"ז באעה"ח
( )-הרב אברהם דוב לוין ,אב"ד; ( )-הרב שמשון גרוסמן; ( )-הרב דוד יהושע קניג.

העתק מתאים למקור

מזכירות בית הדין

נ"ב :במצורף מכתב אחד מזקני ברסלב שליט"א לביה"ד בשמו ובשם אחרים מזקני ברסלב המאשרים את
נחיצות וכשרות הקו המדובר.
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