
אסור לשכוח ולאבד תקווה - כולנו רוצים וכוספים להיות באומן בראש השנה עם רבינו ומורינו הרב 
שליט"א - אבל נראה כרגע שרבינו הקדוש נזף בכולנו נזיפה חמורה וגירש אותנו מלבוא אל הקודש 

פנימה ולשטוח אפינו בדמעה על אבני הציון הקדוש.

שנת תש"פ הסוררת לא תשכח מדפי ההיסטוריה של חסידות ברסלב לעולם.

שנה עגומה ומלאה במחלוקת שבה ירדה חסידות ברסלב לשפל מוסרי חסר תקדים בתולדותיה.  

אפילו בעוצמת הרדיפות הגדולות על רבי נתן ותלמידיו בשנות הזעם בסביבות תקצ"ה לא ידעה החסידות 
בוגדים מבית ומוסרים שפלים ארורים שיצאו מקרבה והתירו בפרהסיה את דמו של אחד מזקני וחשובי 
אנ"ש - אחד האנשים הבודדים בתולדות החסידות שהפריח את שממתה בתקופה קשה לקראת דעיכה 

וקומם את הריסות הדרכים לחצר הקדושה באומן. 

למרות שאין בדורנו מישהו מתוך החסידות שיכול אפילו לגעת בקצה המהפך שחולל החסיד הנלהב 
בהמון עם ישראל - אותם חסידים שוטים ועכורים לא ביקשו את הצלחת החסידות ופריחתה בהמון עם 

ישראל אלא את מעמדם וכבודם האישי בתוך "אצולת החסידות".

הם לא ביקשו להדליק את האמת הבוערת של הרב'ה באלפי יהודים תועים - הם ביקשו כבוד ומעמד 
בעולם הסגור והקנאי שלהם, הם חפצו בכסף ושררה בתנאים הנוחים שלהם שהיו יבוא ישיר מעולם 

הדמיון.

איפה הכרת הטוב ?
עשרות אלפי מקורבים - כמה תודות חייבת חסידות ברסלב לאיש החסיד והקדוש שהפיץ ברבים את 

תעלומות האור הגדול של רבינו לאלפי נשמות טועות ונדחות שלא זכו לגדול על אידיש, לא ביקרו 
מעולם ברחוב חרדי, לא שמעו אף פעם את צמד המילים "עבודת השם", לא ידעו מה הקשר בין צדיק 

לנשמה, לא ידעו מה זו תפילה והודאה. 

אי אפשר למחוק את העובדות - רוב מניינה ובניינה של חסידות ברסלב כיום התקרבו במישרין או 
בעקיפין בזכות אותו מטאור חסידי שהכה לאנשים בקודקודם והכניס להם את האור של רבינו עמוק לתוך 

הלב. 

כמעט כולם חזרו בתשובה והתקרבו לרבינו ביתר שאת ועוז באמצעות היכרות ארוכה או קצרה עם האש 
הבוערת ההולכת על שתיים שהציתה בקרבם להבה חדשה של אור התקרבות לצדיק לעבוד את ה' בכל 

הכוחות.           

כמעט כולם הושפעו בתחילת התקרבותם מהתלמיד הבוער שעשה תלמידים שעשו תלמידים שעדיין 
עושים תלמידים.

פתיחת הדרך לאומן - כמה הכרת הטוב חייבת חסידות ברסלב לקטר הפורץ שהפקיר את עצמו להתנגש 
בחומת הברזל הקומוניסטית ומשך אחריו קרונות של אלפי נשמות אל האור הגנוז שהסתתר בעיר 

סובייטית חשוכה תחת מגפי שלטון עריץ ומדכא.

את הטפטוף האנושי שהתחיל להזרים לאומן בשנות ה-70 הוא הפך תוך שלושה עשורים למטר סוחף של 
עשרות אלפי מקורבים הפוקדים את הציון כל השנה ובעיקר בראש השנה.

הצלת הציון - האם כבר הספקנו לשכוח כי בשנת 2007 הציון והקלוייז הועמדו למכירה פומבית עקב 
עיקול משפטי שהוטל על עמותת הניהול של החסידות שנפלה קרבן לתרגיל עוקץ מתוחכם וכמעט 

שאבדה הבעלות על הציון לידיים זרות - ושוב היה זה אותו חסיד נלהב שמסר את נפשו בשיחות ופגישות 

בס"ד בר"ה
ראש השנה תשפ"א  - תהא שנת פדיון אסורים
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אין ראש השנה בלי סליחות!
אגרת לחסידי ברסלב
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והפעלת קשרים בכל העולם להשיג את הסכום העצום ולהציל לחסידות ברסלב את הציון הקדוש מפני 
טורפים אכזריים.  

מסירות נפש לקיבוץ ראש השנה באומן - כמה ילדים בחסידות ברסלב שכבר הפכו לאבות עם ילדים זכו 
להסתופף בראש השנה בקיבוץ הקדוש בזכותו של המשפיע היחיד בחסידות שדחף בכל הכח ודירבן 

להביא לראש השנה גם ילדים קטנים במסירות כי גם הם חלק מהקיבוץ.

הוא סחב אנשים בכח בכל האמצעים הכשרים לכתחילה אך הפחות חוקיים לנסוע כל שנה במסירות 
גוף ונפש רק כדי לזכות אולי ללחך את אבני הציון הקדוש בערב ראש השנה ולומר את התיקון הכללי. 

היו פעמים שנסע אל האש של רבינו לראש השנה בלי לדעת אם יצליח לחזור, כשבכל מעברי הגבול 
הקומוניסטים היתה מפורסמת תמונתו בגירסאות שונות מבוקש למעצר מיידי - אלפים צעדו בעקבותיו 

הגדולות בדרך שכבש לרבים.

תורה בעיון - כמה טובה כפולה ומכופלת חייבת חסידות ברסלב לאיש שהציל אותה מגורל של עמארציות 
וריחוק מלימוד הגמרא בעיון. 

החסיד הנלהב שהצטרף לחסידות בתחילת שנות ה - 60 כאברך ליטאי צעיר היה מפורסם בלמדנותו 
וגאונותו בש"ס ופוסקים עוד קודם שהתקרב לחסידות ברסלב. הוא האיש אשר לחם וניצח וזכה להכניס 

בחסידות את השטייגען הליטאי ועמל התורה בעיון. 

המהפך ההיסטורי שעשה בחסידות בנה דמות חדשה של עובד השם חסידי המתלהב בעבודת התפילה 
והניגונים אבל יודע לשבת שעות בעמל מרוכז לפרק סוגיה ב-'קצות החושן'. הוא הצמיח זן חדש של 

אברכים ארץ ישראליים - בוגרים ורציניים, יראי שמיים מרבים, עוסקים בתורה בעיון ובקיאות, מנגנים 
את התפילה במשך שעות, מפיצים את אור הצדיק בקרב המון העם ועוסקים עם כל הלב בפעילות 

אינטנסיבית של נטיעת אילנות לעסוק בישוב העולם בבני דעת. 

קירוב רחוקים - ומה בדבר עשרות אלפי בעלי תשובה שחייבים את הכרותם הראשונה ליהדות אמיתית 
ומחממת לבבות בזכות פועלו של החסיד הלמדן הנלהב ?

כמה טונות של הכרת הטוב יש לזקוף לפעילות עקשנית של הפצה וקירוב רחוקים במשך שנים לחלץ 
משבי הבורות והחילוניות אלפי אנשים אמיצים שחצו את הקווים והפכו לחרדים והקימו דורות ישרים 
לתפארת, בתים של תורה וקדושה מלאים שמחה ואמונה ומתמודדים מול אתגרים חברתיים מורכבים 

ביותר כבעלי תשובה בחברה חרדית סגורה. 

חיזוק ותמיכה בבעלי תשובה - את הכח והתמיכה והעידוד בדרך הקשה הם קיבלו מאותו חסיד נלהב 
שכבר הפך ברבות השנים לסבא הרוחני הגדול והגזע הראשי של ענפים שהתפצלו ופרחו לקבוצה ענקית 

בתוך חסידות ברסלב. אם נבחן את גרף התשובה בישראל ביובל האחרון - ניתן להניח ביושר שרוב 
הישראלים שחזרו בתשובה בפרק זמן זה ובעיקר בקרב המקורבים לחסידות ברסלב - עברו את המהפך 
הרוחני לאחר שנחשפו לאותם השליחים מבית מדרשו של אותו חסיד נלהב של שהדליק בהם את ניצוץ 

הצדיק של רבינו.

לקבל מכולם - בשנים הראשונות להתקרבותו הוא חרש כל חלקה בחסידות לקבל ממנה את הנקודה 
הפנימית המיוחדת של כלליות הגוונין של הצדיק באנשיו. 

הוא קיבל מהשרף ר' שמואל שפירא את הקנאות לקדושת הברית ולשמירת עיניים, הוא היה אצל הסבא 
ר' ישראל חודשים ארוכים בעבודת השם משותפת וקיבל ממנו את התמימות והביטול המוחלט לרבינו, 

הוא קיבל מר' לוי יצחק בנדר את סדר הלימוד המופתי שבונה את השכל של רבינו, הוא קיבל מר' שמואל 
הורוביץ את המסירות נפש המוחלטת לכל ענייני רבינו. מר' זאב חשין הוא קיבל את העמל והרצון לקרב 

עוד רחוקים לדעת הקדושה של רבינו. 

חסידות מעשית - בעוד שרוב אנ"ש דאז היו מקורבים לתאוריה של רבינו - הוא הלך בפועל ליישם את 
התאוריה ולהוכיח אותה במציאות. העובדות המסופרות עליו בתקופת התקרבותו ואחריה לא נשמעו 

בחסידות ברסלב כי אם אצל יחידים בודדים בחסידות בכלל במשך שנים. התבודדויות ארוכות של 
שבועות במדבר או בשדה עם שקית צנומה של אוכל וספרים בשק גדול, תפילות וניגונים במשך שעות 

ארוכות - מחבר שחרית מזריחה למנחה בשקיעה ועמוק אל תוך הלילה ערבית וחצות, לימוד גמרא בעיון 
בריכוז ובכל הכוחות ימים ולילות, מסירת שיעורים ארוכים בליקוטי הלכות בכח ובצעקות משעות הבוקר 

במוקדמות עד שעות הערב המאוחרות.

כל מי שהכירו מקרוב ידע כי שהייה בנוכחותו משמעותה כתישה מתמשכת של כוחות הגוף והתגברות 
כוחה של הנשמה והתפילה - ממש אור הצדיק של רבינו.



אין כאן גוזמאות כלל - העדים למראות הללו עדיין חיים בתוכנו, העובדות ידועות היטב גם לאותם אלו 
שבחרו לשנוא אותו. 

אין אדם בדורנו שפעל ועשה כל כך הרבה מעשים טובים לחסידות ברסלב - כמה הכרת הטוב צריכה לנו 
להיות כלפיו ?

אין סוף להכרת הטוב.

מצעד האיוולת שלנו
עין רעה וארורה נכנסה בחסידות ברסלב להתבונן ולהתמקד בחסרונות של השני ובעבירות הזולת במקום 

למות מבושה כשאני מתבונן בעצמי.

רוח סער וקנאה חטפה את התינוק של התמימות והקדושה והרעילה את הבאר הזכה לרדוף את השני עד 
חרמה, עד מסירה לשלטונות, עד שפיכות דמים בפרהסיה, עד אש אוכלת של קנאות ושנאה.

נחלי מחלוקת של ניבול פה ומחשבה הציפו את החסידות הקדושה בשטפון נוראי של לשון הרע וביזוי 
תלמידי חכמים.

צחנה של מחלוקת דבקה בנו, 

סירחון של פירוד נודף מתוכנו,

איך ישכון רבינו ביננו ? 

כצבועים העושים מעשה זימרי ומבקשים שכר כפנחס אנו מתהדרים בנוצות של מקורבים לרבינו צדיק 
האמת אך נושאים את שמו לשווא ושופכים בוץ ורפש על תלמידיו. 

לאיזו שפלות מוסרית הגיעה החסידות המתנכרת לאחד ומיוחד מטובי בניה שעקד את עצמו על מזבח 
האש של רבינו והצית אלפים לאורה ?

איך נפלנו נמוך כל כך לעשות הרע והמאוס מתוך כפיות טובה אכזרית שאפילו גויים ממוצעים אינם 
נוהגים כך ביניהם ?

איך יצאו גידולי פרא וקנאות מקרב החסידות להשמיד, להרוג ולאבד במסע רדיפה מכוער ונורא תוך 
עידוד או שתיקה מחפירה של משפיעים מפורסמים בחסידות ? 

עוד חוזר הבירור
רבי נתן מלמד אותנו שהבירור בין רשעים שרודפים צדיקים ממשיך בכל דור אך מי חשב שדווקא 

בשנים אלו החריף הבירור אל תוך החסידות פנימה כאשר גורמים בתוך החסידות מפעילים שיטות טרור 
תקשורתי ומנגנון מסירה מסודר ויעיל מול השלטונות ממש כמו גדולי הרודפים של היהדות וצורריה 

לאורך הדורות. 

ממש באותם שיטות משלהבים המון בהסתה פרועה ומעלילים ורודפים קבוצה גדולה של יהודים עובדי 
השם לקרותם "שבתאים ואפיקורסים" בדיוק כמו שרדפו הנוצרים והמוסלמים את היהדות וכפי שרדפו 

המתנגדים את תלמידי הבעש"ט והרמח"ל וממש כפי שהעלילו על חסידי רבינו ורבי נתן.

בעוד כמה עשרות שנים כשאבק המחלוקת ישקע ויצר הרדיפה ישקוט יתפסו אנשים את ראשם בתדהמה 
כיצד נתנו לביב השופכין של השמועות הרעות לזרום אל ליבם ולטמא את מחשבתם. 

חסידי הדורות הבאים בברסלב ישאלו בתמיהה כיצד לא קמו חסידים אמיצים לעצור את הטירוף הרצחני 
המשתולל בתוך החסידות ?

כיצד נתנו לקומץ קנאים להשליט חורבן וטרור בחסידות עדינה ומפוארת ולזהם את מסדרונותיה בסירחון 
של מחלוקת ?

כיצד הצליחו תעתועי שווא וכזב לבלבל המוני חסידים תמימים ולסמא גדולים וחשובים ?

במוצאי שבת עוצרים את אש המחלוקת המשתוללת בברסלב !
במוצאי שבת עושים סליחות.



טרור משפטי לרבנים
אסור לשתוק אל מול האלימות המשפטית המופעלת

כלפי הרב ברלנד.

הכונו ! עצרת מחאה וסליחות במוצאי שבת ניצבים-וילך )13.9.20( 
מול שערי כלא צלמון בשעה 04:00 לפנות בוקר.

הסעות מכל רחבי הארץ - פרטים בקו המידע  9148*

כליאת רבנים עד תום ההליכים זוהי חזית נוספת במלחמת הדת השיטתית שמנהלת מערכת המשפט במדינת 
ישראל כלפי חופש הדת והפולחן של דת משה וישראל. זוהי זירת מלחמה כואבת בתוך מלחמת שמד רוחנית 

בה מערכת המשפט של מדינת ישראל משמשת זרוע ביצועית לשינוי הצביון הדתי והזהות התרבותית של עם 
ישראל. אנחנו בתוך המלחמה הזו - כולנו נפגעים בקרבות הקשים בכל החזיתות.

איסור הפרדה מגדרית במרחב הציבורי  

לגיטימציה חוקית לרפורמים ולקהילת סדום.  

התערבות בג"ץ בנושאי כשרות, גיור, גיטין, הסמכה רבנית לנשים, גיוס בני ישיבות ועוד.  

אכיפה בררנית, אלימה וקשוחה כלפי המגזר הדתי-חרדי.  

אפליה קשה בנושאי תקצוב חינוך ופעילות דתית.  

כליאת רבנים ללא משפט  

זו המציאות הקשה - מעצר עד תום ההליכים כבר חצי שנה לרב מוכר ומנהיג קהילה שביצע פדיון נפש 
לעשרות אלפי אנשים במהלך השנים בהצלחה מוכחת. פדיון נפש זה לא עושק אלא טקס דתי לגיטימי 

למאמינים בכוח הצדיקים לקרוע גזירות קשות.

האישומים כנגד הרב מבוססים על תיאוריה חילונית מוצהרת הבזה לכל ערכי המאמין הדתי ומזלזלת 
בעקרונותיו הקדושים של דתו.

על סמך תיאוריה משפטית המגדירה פדיון נפש כעושק נמצא הרב ברלנד בכלא כבר למעלה מחצי שנה ללא 
הוכחה לתיאוריה זו בבית המשפט כנדרש בחוק תוך פגיעה קשה בזכותו האזרחית היסודית למשפט הוגן 

ודריסה בוטה של חופש הדת והפולחן שלו ושל מאמיניו. 

מערכת המשפט מבצעת אפליה קשה ולא מידתית כלפי הרב ברלנד ללא התחשבות בקריטריון המקובל לשאר 
האזרחים המואשמים בהליך פלילי דומה בתחום של פשיעה כלכלית.

הרב ברלנד סובל בכלא ומנותק מקהילתו ומחסידיו על סמך אישומי שווא ועלילות ללא כל הוכחה או פסיקה 
משפטית בנידון וללא שום הרשעה.

בהתחשב בגילו המבוגר מאוד )84( ובמצבו הרפואי הקשה המחמיר מיום ליום זוהי עוולה אכזרית ונבלה 
מרושעת מטעם מערכת אכיפת החוק של מדינת ישראל.  זו רדיפה אישית דתית כנגד אישיות רבנית 

מפורסמת ודמות מפתח בחסידות ברסלב וכמי שמייצג את התעוררות גל התשובה בישראל ביובל האחרון.   

מאז מעצרו לפני 7 חודשים מצבו הרפואי בכלא מתדרדר אך מערכת המשפט מנצלת זאת באופן ציני ומרושע 
כדי ללחוץ על הרב להודות במסגרת עסקת טיעון ובכך להרשיע אותו ללא משפט הוכחות הוגן - זהו מהלך 
אנטי חוקי ואנטי דמוקרטי מבית המדרש המתועב של צוררי ושונאי ישראל לאורך הדורות במלחמתם בדת 

משה וישראל ובמנהיגי העדה.

דקות לפני הדפסת העלון שוב העבירו שלטונות שב"ס את הרב ברלנד לכלא צלמון לאחר שהעבירו אותו 
משם רק לפני שלושה שבועות - שוב טלטול אכזרי ועינוי דין לאדם מבוגר וחולה.

אנו דורשים להפסיק את העוול האכזרי באופן מיידי ולשחרר לאלתר את הרב ברלנד לטיפול 
והשגחה רפואית פרטית בביתו ולניהול משפטו באופן הוגן כפי זכותו האזרחית החוקית.


