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 תשע"ח כ"ה תשרי בס"ד

 חמורה ואזהרה דין פסק
 האיש על קשות שמועות ארוכה תקופה במשך שיצאו אחר

 "בנים "שובו ומנהיג ראש ברלנד אליעזר "הרב" חסידיו בפי המכונה
 ,דין בית מיתות עליהם שחייבים בעבירות, בצנעא הן, שבחמורות בחמורות פעם אחר פעם ומחטיא חוטא היותו בענין

 תורה גדרי ופורץ והדת האמונה ביסודות ומשבש משובש היותו מלבד ,יעבור" ואל "ייהרג בגדר שהינן בעבירות, בפרהסיא והן
 .כולו העולם בכל שמים שם וחילול מספר לאין ומחרידים נוראים לתקלות וקלקולים גרם וכבר, ובהוראה במעשה והלכה

 בשאלתם ונפשם הקדושה ארצינו ברחבי חשובים דינים בתי לכמה שלוחיהם שלחו והנפגעות מהנפגעים שכמה ולאחר
 עדיף שונות סיבות שמפאת ונענו, לאמיתו אמת דין ולהוציא המדוכה על לשבת ישראל דייני שיואילו ,בבקשתם ועמם

 הדברים יבואו מכן ולאחר, החלל אל הקרובים ברסלב חסידי רבני מקרב ודיינים חכמים תלמידי ע"י תחילה הדבר שיתברר
 הקורה בעובי להיכנס מטה אנו החתומים התבקשנו - מסודר באופן מדין על היושבים לפני

 וכדין כדת עדויות וקיבלנו דין בית במושב וישבנו
 פעמים כמה שאמר שאף רבות עדויות קיבלנו ואף ,ל"רח נכונות השמועות שאכן שבעולם ספק צד כל ללא שנוכחנו ולאחר

 .במעלליו בושה כל ללא המשיך, הקלוקלות והוראותיו והמכוערים המגונים מעשיו על בתשובה שחוזר

 ובוודאי ישראל לכלל נורא מכשול הינו זה איש כי ,ברורה תורה דעת דעתנו להודיע הרינו
 על וחרד הירא לכל ומתריעים מזהירים והננו. בישראל ומנהיג רב לתואר וכלל כלל ראוי שאינו

 .אחריו והנוהים מאמיניו ולכל האיש לאותו קשר מכל שיתרחק ,וצאצאיו ביתו בני ונפש נפשו
 ובפרט הדת וההלכה ויסודי בעיקרי ומתעה "תועה ל"שהנ, תשע"ו תמוז' ז מיום הגדולה בזעקתם ברסלב זקני כתבו וכבר

 ".ומסביבתו ממנו ירחק נפשו ושומר, וחמורה נוראה וסכנה תקלה ומהווה, קדושה בדיבור ובמעשה בעניני

 ונדחקים מתעקשים והנדרש, הנחקר ואת הידוע, ואת המוחש, את ולהכחיש השרץ, את להכשיר בנסותם אשר לאלו ואוי
 בחוסר העוורים לפני מכשול נותנים ובזה ובע"פ, בכתב והבל דופי דרשות של תילים בתלי כהלכה שלא בתורה פנים לגלות

 .שיעור לאין חמור עונשם בוודאי אשר משווע אחריות

 (.דף ל"ט )שבועות ל"חז לימדונו כבר ,במחלוקת התערבות אי של במסווה בצד עומדים אשר לכל זהב אנו וקוראים
 .כמותו נענש והשותק למעשיו וחיפוי כחיזוק נחשבת עבריין של מעשיו נוכח שתיקה כי

בכל  להרים, בעיניו יקרה בשלימותה הקדושה תורתנו ונצחיות סיני הר על אבותיו רגלי שעמדו מי כל על חובה כזאת ולעת
 .ומאמיניו זה איש וסכנת ממכשול ולהרחיק להתרחק ,ולהזהיר להיזהר ומחאה זעקה קול עוז ובכל תוקף

 :זה עריץ רשע של הלכודים ברשתו" בנים אנשי "שובו בשרינו אחינו לכל וכאב צער מלא מלב חיבה של בקריאה מסיימים והננו
 את שמנצל שלו שאינה בטלית צבוע המתעטף אחר וכזב שוא באמונת עצומות בעיניים לנהות הבין אין כפרד כסוס תהיו אל

 חברו, אהלו מעל נא וסורו עיניכם פיקחו, ולריק וכוחותיכם להבל וזמנכם וממונכם ונפשכם גופכם את ומשחית תמימותכם
 יתן הטוב' וה, ועיוותים סילופים כל ללא טהורה' ה ביראת כבחמורה קלה על המדקדקים אמת ואנשי חכמים לתלמידי עצמכם

 ולגדל וברוחניות בגשמיות וההצלחה והיראה התורה במתי על מעלה מעלה לעלות ותזכו רואיכם כל בעיני ולחסד לחן אתכם
 ולתהילה. ולתפארת לשם ולקיים ולעשות לשמור טהרהוב בקדושה הצרופה וההלכה המסורה התורה ובנותיכם בדרך בניכם

 תכלה כולה כעשן הרשעה וכל לרשע צדיק בין וראיתם ושבתם ציון' ה בשוב לראות אחד לבב אחד כאיש יחד כולנו ונזכה
 .אמן בימינו במהרה גואל לציון ובא

 ובעה"ח

 יצחק לזנובסקינאם:                    ראובן נקארנאם:                    בצלאל גלינסקינאם: 
הדיינים  יחד עם חבריי מצרף חתימתי אחרי שהשתתפתי בכל מושבי ביה"ד מתחילה ועד סוף וחקרתי הדק היטב ג"א

 .בכל חומר הדין הקשות והמחרידות החשובים הנ"ל כל העדויות
 נחמן זאב פראנק זעירא דמן חבריא                                                       


