בס"ד

מחאה והבהרה

במוצש"ק פרשת וארא הגיע אליעזר ברלנד שר"י ל'חוג בית' בישוב יצהר.

ב"ה עם ישראל התברך תמיד בגוונים מגוונים שונים :ליטאים ,חסידים ,ספרדים ,גור ,אמשינוב ,בעלזא ,פלג
ירושלמי ,רמת־גן ,מרכז הרב ,הר־המור וכו' וכו' – 'כולם אהובים כולם ברורים כולם קדושים' .דבר אחד הוא
שמאגד את כולם :ההלכה ,השו"ע ,התורה הקדושה.
במשך הדורות בעם ישראל היו מחלוקות ממחלוקות שונות ,כדוגמת בית־שמאי ובית־הלל ,אבל בסופו של דבר –
כל המחלוקות היו בתוך התורה ,בפרטי המצוות .תמיד היו קווים אדומים שהם התרי"ג מצוות שאותם אסור לעבור
בשום פנים ואופן ,אך אם ח"ו מישהו חשב לסטות ממצב זה ,תמיד עם ישראל ידע להקיא אותו מתוכו.
כך היה עם הכותים ,עם הצדוקים והביתוסים ,עם הנוצרים ,עם הקראים ,עם השבתאים ועם הפראנקיסטים ,עם
הרפורמים והקונסרבטיבים .אמנם גדול השלום ,אבל שלום אמתי הוא שלום כזה שבו השקר נכנע לאמת ולא להפך
ח"ו ,כמו שמאריך בנושא זה רבי נתן בליקוטי הלכות" .וישובו המה אלינו ולא אנחנו אליהם" (עלים לתרופה).
לצערנו בדורנו אנו הוקמה קבוצה חדשה ,כביכול בתוך חסידות ברסלב ,המכונים 'שובו בנים' ,כאשר אליעזר
ברלנד מנהיג 'כת' שובו בנים עובר על כל הג' עברות חמורות בצורות הכי שפלות ,מכוערות וגסות ,דברים שאסור
להעלות על הכתב .גם לאחר ששוחרר מהכלא בו ישב על מעשים דומים ,הוא עדיין ממשיך במעשיו בפרהסיא לעיני
חסידיו באין פוצה פה ומצפצף ,כקידושי כלות מתחת לחופה ואמירת "הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל" על
ידו במקום על ידי החתן ,בחילול ה' נורא (דוגמא זניחה יחסית שניתן להעלות על הכתב ,לעומת מעשים חמורים בהרבה שנעשים היום!) ועוד
ועוד רח"ל! בנוסף הוא מורה היום הוראות לתלמידיו הקרובים של איסורי כריתות ,רח"ל!
בשביל להצדיק את מעשיו ,פיתחו תלמידיו שיטה שלמה שלצדיק מותר ח"ו לעבור עברות ,ועם כל העברות
שלו הוא עושה תיקונים נשגבים .דבר זה נכתב בספרים של תלמידיו עופר ארז ויהודה אשר גולדבלום ,ונאמר
בצנעא ובגלוי ע"י גדולי תלמידיו.
ברלנד גורם לחילול שם שמיים שלא היה כדוגמתו בדבריו המתפרסמים מעת לעת

(מ"הגיגיו" רק לאחרונה – "קחו סמים

ותביאו לרב"" ,צריך לשחוט חתולים עם סכינים כמו נאצים"" ,צריך לנסוע על  200קמ"ש" ועוד)

'שובו בנים' שרואים את ההוקעה הגדולה של שיטתם ושל רבם הטמא ימ"ש מעם ישראל ,מנסים בכל דרך
כחזיר לפשוט טלפיהם ולומר 'טהור אני' ולהישאר בתוך המחנה .לשם כך בכל לילה יוצא אליעזר ברלנד ל'חוגי
בית' בתמרוץ יח"צניו ברחבי הארץ ,כדי לא להימחק מהמפה .אבל יש בעיה קטנה ,בכל לילה הוא נמצא פחות
או יותר באותם מקומות ,אצל אותם אנשים מסכנים שתקועים באמנות כוזביות .יח"צני שובו בנים שמבינים
את המצב רוצים להרחיב את מעגלי ההשפעה גם למקומות שבהם אין לו עדיין דריסת רגל .לשם כך הגיע אותו
מתועב פה ליצהר .לראשונה ,חוג בית אצל ציבור ה'מתנחלים'.
אנחנו מתפללי בית רבנו יצהר מרגישים אחריות בבחינת 'העיר הקרובה לחלל' ומכריזים "ידינו לא שפכו את
הדם הזה ועינינו לא ראו" .אין לנו שום שייכות להבאתו של אותו אדם "רשע חוטא ומחטיא בחמורות שבחמורות"
(כלשון מכתבם של רבני ברסלב על אליעזר ברלנד שר"י) לישוב יצהר ,ואנחנו מוחאים מחאה נמרצת על הבאתו לישוב.
						

ועל זה באנו על החתום:

נציגי 'בית רבנו' :מיכאל פאנו ,נפתלי פומברג ,דורון פישר ,אורי חזן ,יעקב מלכיאל.

