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דברי כפירה חמורים של ברלנד
בשיעור בהילולת מוהר"ן מברסלב זצ"ל בשנת תשס"ו 

אמר ברלנד וז"ל: "הצדיק הוא בכלל לא אדם, הצדיק 

אדם,  בדמות  שיורד  ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  זה 
זה  הצדיק  העוונות,  כל  את  לכפר  יכול  הוא  ולכן 

והקב"ה  ובעצמו שיורד בדמות אדם.  הקב"ה בכבודו 

יכול לעשות את כל הדברים שבעולם, הוא יכול לכפר 

יכול  הקב"ה  בתשובה,  להחזיר  יכול  הוא  עוונות, 

להכנס בתוך בן אדם ולהגיד לו תחלק ארבעים אלף 

בבן  להתעבר  יכול  שהקב"ה  רואים  לאומן,  כרטיסים 

אדם, הקב"ה הוא לא מוגבל, הוא אין סוף, הוא יכול 

ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  זה  הצדיק  עוונות,  לכפר 

כל  את  להפוך  יכול  והוא  צדיק,  בדמות  שיורד 
)ניתן לשמוע את ההקלטה בקו  העולם בשניה אחת" עפ"ל. 

ברסלב, שלוחה 212(.

ניתן לשמוע בקו הקלטה )שלוחה 212( שהוא אומר: "היד 

של הצדיק יותר חזקה מהיד של הקב"ה", והוא היה 

חוזר על זה בשיעורים רבים.

הוא  בה   )212 )שלוחה  בקו  המושמעת  הקלטה  יש  וכן 

זה אלוקות  רבינו  סוף,  אין  אור  זה  "רבינו  אומר: 

ממש". עפ"ל.

בשיעור נוסף הוא אומר: "אברהם אבינו יוצא מהמערה 

את  ברא  שהשמש  אומר  הוא  השמש,  על  ומסתכל 

הירח,  את  רואה  אח"כ  לשמש,  ומשתחווה  העולם 

ואז  נעלם,  ואז הירח  ואומר שהירח ברא את העולם, 

בעולם,  מושל  מי  ירח,  ולא  שמש  לא  אומר  הוא 

עפ"ל.  בעולם"  מושל  מברסלב  נחמן  רבי  הצדיק 
)ניתן לשמוע את ההקלטה בקו ברסלב, שלוחה 212(.

אלקים,  ברא  "בראשית  אומר:  הוא  נוסף  בשיעור  וכן 

בית  ראש  שהוא  הצדיק  בית,  ראש  אותיות  בראשית 

ברא את אלקים" עפ"ל.

הוא   )212 )שלוחה  בקו  המושמעת  נוספת  בהקלטה 

אומר: "הצדיק הוא למעלה מכל השבע שמות שאינם 

נמחקים, הויה, אלוקים וכו'".  

אדם שלמד ארבע שנים בישיבת שובו בנים בתחילת 

זקן  כבר  שהקב"ה  אמר  שברלנד  בקו  מספר  הדרך 

בעלון זה תגלו את כל האמת, מיהו "הרב" אליעזר ברלנד, מה עולל במשך ארבעים שנה, מדוע הוא 
מסוכן לציבור, ומה דעת גדולי הרבנים עליו 

כל הפרטים המובאים בעלון זה נבדקו היטב ואומתו על ידי אנשים שהיו מקורבים ביותר לאיש זה במשך שנים ארוכות,         
את ההקלטות המובאות בעלון זה ניתן לשמוע בקו ברסלב 0723724433 )המספר חסום מהקומה הכשרה, יש להתקשר מטלפון נייח ולהקיש 821 ולקבל מספר אישי( 
וכן ניתן לקבל את ההקלטות ועוד מסמכים חשובים במייל byrwrhmt@gmail.com    -   יו"ל ע"י "הועד למלחמה בכפירה ובשבתאות"

 אין חשש לשון הרע בקריאת הדברים, כמבואר בחפץ חיים שהעובר על התורה במזיד מצוה לפרסמו ולגנותו    )מהדורה שניה כסלו תשע"ז(
עלון זה נבדק והוגה על ידי רבנים חשובים שהורו שתוכנו נקי וניתן לפרסמו ברבים ללא חשש 

לשותפות במערכה הקדושה על ידי תרומות להדפסת והפצת העלון בכל רחבי הארץ נא לפנות למייל הנ"ל

תוכן העלון

עניני כפירה ואפיקורסות / עניני קדושה וטהרה / עניני שפיכות דמים ורציחה וכן אלימות נוראה של ברלנד ותלמידיו / חוסר שפיות מזעזע טירוף מוחלט ואכזריות 
נוראית / דברים רבים שברלנד עשה נגד ההלכה, וכן הורה לחסידיו לעשות דברים נגד ההלכה / שוד המליארדים הגדול בהיסטוריה היהודית / ההצגה הגדולה - 
כיצד הצליח אליעזר ברלנד לעבוד במשך עשרות שנים על כל הציבור ולהראות עצמו כעובד ה' מופלג וצדיק גדול / ההיפך הגמור מהדרך של ברסלב / דעת גדולי 

ישראל בענין אליעזר ברלנד / דעת רבני ברסלב בענין אליעזר ברלנד

ז' תמוז תשע"ו בס"ד 

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

זעקה גדולה ומרה
מזקני וחשובי חסידי ברסלב בארץ הקודש

עניני כפירה ואפיקורסות
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ברלנד יוצא מההסגרה ומתגלים דברים 
חמורים

במשך כחמש עשרה שנה היה ברלנד סגור בביתו תחת 

שמירה ולא יכל לצאת לאן שרצה, וכן היה פיקוח על 

קבלת הקהל ועל הטלפונים שבהם דיבר, זאת משום 

נוראים  מקרים  על  ידעו  תהילה  ואשתו  נחמן  שבנו 

חמורות  טלפון  שיחות  ועל  משפחתו,  בבני  שפגע 

שהרסו  שלו  מטורפות  הוראות  ועל  קהילתו,  בני  עם 

את  לפרוץ  ברלנד  החליט  תשע"א  בחורף  משפחות. 

ומסמכים  אנשים הקלטות  לכמה  והוא שלח  המצור, 

שמהם הוא מבקש להוכיח כאילו בנו ר' נחמן ואשתו 

מנכדיו  כמה  ואז  אותו,  להרעיל  ורוצים  בו  מתעללים 

להציל  כדי  לצפון  מביתו  אותו  הבריחו  ומקורביו 

אותו, לאחר מכן הוא חזר לביתו בירושלים כשאשתו 

להתגורר  עבר  מכן  ולאחר  עליו,  שלטו  לא  כבר  ובנו 

בביתר, שם כבר פחתה לגמרי השמירה, בנו לא היה 

הזמן  כשרוב  מהזמן,  בחלק  רק  היתה  והרבנית  שם, 

ברחוב  למענה  שקנו  אחרת  בדירה  מתגוררת  היא 

אחר, וגם כאשר היתה בבית שבה התגורר בעלה היו 

שלפנות  בשעות  בלילה  לילה  מידי  אותה  מסיעים 

רק אחרי תפילת  לבית  ומחזירים אותה  לכותל  בוקר 

ותיקין, הבית היה פתוח לקבלת קהל לכל המעוניין, 

שחסידיו  זה  אדם  כי  ברבים  להתגלות  התחיל  ואז 

פרסמו אותו תמיד כצדיק מופלג עובד ה' גדול מאוד 

הלומד ומתפלל שעות ארוכות, הוא בעל עבירה שאין 

כדוגמתו. 

כיצד  ראו  שם  שהסתובבו  המקורבים  ושאר  הגבאים 

הוא עובר על עבירות חמורות בפרהסיא, )ויש על כך קול 

שאינו פוסק, ובפרט בתוך קהילת שובו בנים שרובם ככולם מודים בזה(. 

אלא שמכיון שאחזו ממנו במשך שנים ארוכות כל כך 

שראו,  מה  אף  על  בו  להאמין  המשיכו  נשגב  כצדיק 

ותירצו זאת בתירוצים שונים.

הדבר ידוע ומפורסם שבביתר חיכו מידי לילה בלילה 

ולנסוע  קהל,  לקבלת  אצלו  להיכנס  עשרות.....  בחוץ 

אחריו בלילות לקברות צדיקים. ולאחר שברח לחו"ל 

אחריו  לרדוף  כדי  משפחתם  את  עזבו  מהם  עשרות 

למקומו בחוץ לארץ.

ר' נחמן שלום רואה דברים חמורים
ר' נחמן שלום, אברך צעיר בן 18, הוא אחד מהחסידים 

רבות  שעות  ברלנד  של  בקרבתו  נמצא  שהיה 

כשהתגורר בביתר. נחמן שלום היה ידוע במשך שנה 

שהוא מטפס לילה לילה לבית של ברלנד כדי לראותו 

ולשהות עימו, )הבית של ברלנד היה בקומה רביעית, ברחוב קדושת 

לוי, בבנין מדורג, שכל מרפסת היא מעל לבית שמתחתיה, והוא היה מטפס 

מעבירים  היו  ברלנד(,  של  למרפסת  שהגיע  עד  למרפסת  ממרפסת 

דרכו פתקים ומסרים לרב. היה אוכל עם ברלנד, לומד 

)הגבאים של ברלנד,  ומניח את התפילין של ברלנד.  איתו, 

ונחמן אלמקייס היו  נתן ברזילי,  לוי, אור מימון,  יעקב אילוז, שי קצב, שי 

בלי  נכנס  וכשהבינו שהוא  ברלנד  בבית של  אותו עשרות פעמים  תופסים 

רשות הטיחו בו את אגרופיהם ומכותיהם, ישנה גם הסרטה בה ברלנד אומר 

לר' נחמן שלום: תפסיק לטפס למרפסות של הבית שלי(.

לביתו  נחמן שלום  ר'  בחודש תמוז תשע"ב כשטיפס 

מעט  התריסים שהיה  לחרכי  מבעד  הציץ  ברלנד  של 

רווח ביניהם וראה דברים חמורים, הוא היה מבולבל 

מאוד והלך למאיר סעדה ממנהיגי שובו בנים לשאול 

אותו לפשר המעשה, הם באו שניהם לברלנד ושאלו 

שונים  תירוצים  תירץ  אלא  הכחיש  לא  והוא  אותו, 

זאת  ותלה  מעשיו,  את  להתיר  הבל  של  ופלפולים 

בסודות ורזין ועולם האצילות, לאחר שלושה שבועות 

הגיע נחמן שלום עם בני ביתו לברלנד לקבלת ברכה, 

ואז נוכח באופן אישי במעשיו החמורים.

מעשיו  על  ברלנד  תלמידי  תגובת 
החמורים

לדרור צנעני ממנהיגי שובו  כשר' נחמן שלום סיפר 

בהתחלה  צנעני  דרור  ברלנד,  של  מעשיו  את  בנים 

ארוכה  מאוד  תקופה  ולאחר  נפל,  שברלנד  לו  אמר 

שהוא אחז כך הוא סיפר לנחמן שלום שהיה בכותל 

לו  שיוצא  קול  של  מסר  וקיבל  שעות,  כמה  והתפלל 

שואה  להמתיק  בכדי  נדרש  היה  שהמעשה  מהפה 

ואז הוא הבין שאם היה צדיק  גרעינית מעם ישראל, 

שואה,  היה  לא  כזה  בזיון  לקבל  מוכן  שהיה  בשואה 

ולא בזיון שחשדו בו סתם, אלא בזיון איך אני הצדיק 

האמת שכבר שלושים שנה שאני פרוש וקדוש איך אני 

נפלתי לכזה שאול תחתיות, הצער והיסורים והבושה 

האטום  את  ומבטל  ישראל  מעם  שואה  ממתיק  זה 

האירני, ואם היה בדור השואה צדיק שהיה מוכן ליפול 

לכזה חושך לא היה שואה, עפ"ל, ועופר ארז ממנהיגי 

שובו בנים אמר לנחמן שלום שכתוב בבני יששכר ראה 

נתתי לפניך את הברכה ואת הקללה, וברכה זה מצוה 

וקללה זה דין, שלפעמים כשהצדיקים רוצים להוריד 

ואז  דינים  ומורידים  דינים הם עושים עבירות לשמה 

מה  שכל  לו  ופשוט  הגויים,  על  זה  את  שולחים  הם 

רק  חומרית אלא  בלי תשוקה  היה  זה  שברלנד עשה 

הזאת,  בהשגה  צדק  הוא  אם  יודע  לא  והוא  מהשגה 

בהשגה  צדק  ברלנד  אם  לו:  אמר  שלום  נחמן  ואז 

אחרי  הולכים  אנחנו  הרי  לא  אם  אבל  בסדר,  הזאת 

על  להתבודד  צריך  שהוא  אמר  ארז  ועופר  מת,  כלב 

הכל  שזה  למסקנה  הגיע  הוא  זמן  מעט  ולאחר  זה, 

תיקונים. ומאיר סעדה גם כן סבר בהתחלה שברלנד 

נפל, ולאחר מכן חזר בו ואמר שאין לו שום תשוקה 

חומרית ולכן זה מותר.

ברלנד שולח להכות מכות רצח לר' נחמן 
שלום

שובו  לרבני  הלך  חדשים  כמה  במשך  שלום  נחמן  ר' 

בנים ורבנים נוספים לשאול את דעתם מה יש לעשות 

ואז  החמורים,  הדברים  על  לחבריו  סיפר  וכן  בענין, 

"להרביץ  טוב  ושם  ריכטר  תלמידיו  את  ברלנד  שלח 

לו מכות רצח ולעשות אותו צמח", נחמן שלום שידע 

שאנשים אלו הם אלימים מאוד וגם תלונה במשטרה 

לא תעצור אותם, החליט להביא את אחיו שירה יריית 

אזהרה בדלת ביתו של אחד התוקפים, התוקף הגיש 

את  להסביר  כדי  שלום  נחמן  ור'  במשטרה,  תלונה 

וכך התפרסמו  מעשיו נאלץ לספר את כל מה שידע, 

ישראל  על הצרות שעשה לעם  והוא מצטער  ותשוש 

ושאול  הרמב"ם  נגד  קשות  שדיבר  מספר  וכן  עפ"ל, 

שאמר  מספר  וכן  וכו',  ואמוראים  ותנאים  המלך 

שהצדיק הוא אמו של הקב"ה הדואגת לו ומטפלת בו 

רח"ל עפ"ל.

חשין  טוב  יום  ר'  והרה"ח  חשין  אליעזר  ר'  הרה"ח 

שליט"א מעידים שכשנכנסו לברלנד לפני כעשר שנים 

לאומן  הכרטיסים  בענין  באומן  השנה  ראש  במוצאי 

"הקב"ה  ברלנד:  להם  אמר  זינגר,  ישראל  ר'  שחילק 

מסר  הוא  העולם,  את  מנהיג  לא  זמן  הרבה  כבר 
את זה לצדיק ורק הצדיק לבד הוא זה שמנהיג את 

העולם", והם יצאו משם מזועזעים.

את  ראה  שנה  כארבעים  לפני  כי  מעיד  חשוב  אברך 

הסטנדר של ברלנד ועליו מפית שרקום עליה "שויתי 

רבינו לנגדי תמיד".

ברלנד מורה לאנשיו להתפלל אליו
בנים  בשובו  שהיו  מאנשים  עדויות  עשרות  קיבלנו 

וכן  אליו,  בהתבודדות  להתפלל  להם  הורה  שברלנד 

ושהוא  אליו,  ולהתפלל  ביתו  דלת  מאחורי  לעמוד 

)כמבואר  שומע אותם תמיד, דבר שהוא כפירה גמורה, 

רחמים בשמים, אבל  עלינו  רק לבקש מהצדיק שיבקש  בפוסקים שמותר 

להתפלל לצדיק בעצמו כאילו יש לו כח מעצמו זה עבודה זרה ממש(. וכן 

קיבלנו כמה עדויות שאמר לאנשים להתפלל לתמונה 

את  שמחנכים  בנים  משובו  אנשים  על  וכן  שלו, 

ילדיהם לעמוד מול תמונת ברלנד ולהתפלל אליו. גם 

כשחסידיו מתפללים עמו הם עומדים סביבו ומקיפים 

אותו מכל הכיוונים ומתנענעים לכיוונו, כידוע לכל מי 

שהיה שם פעם.

אחד שהיה תלמידו מעיד: "הייתה קבוצה שלנו שכל 

לילה הייתה הולכת לשדות עם הרב והוא היה אומר 

לנו 20 דקות בשדה להתפלל להתקרב ליוסף הצדיק 

של הדור ולמרדכי של הדור שזה אני אליעזר בן עטיא, 

וגם אפשר לדבר איתי בכל מקום, כי אני "אין" ממש 

חתיכת בוץ ונכללתי באין סוף... ומי שמדבר איתי 
הוא ממש מדבר עם ה' רחמנא ליצלן".

דברי כפירה בספר "תפילה לעני"
שכתב  הקדוש  לציון  לעני"  "תפילה  תפילות  בספר 

זצ"ל  מברסלב  נחמן  לרבי  קורא  ט"ז  בעמוד  ברלנד 

"אור האין סוף" וכן בעמ' י"ט "שהוא אור האין סוף", 

ובעמוד כ"ה כותב עליו "שאין לו דמיון ולא ראשית 

והוא  הנבראים  לכל  קודם  הוא  כי  אחרית  ולא 
הנבראים  וכל  השכלים  וכל  כולם  את  המבלה 

נחמן  רבי  על  כותב  כ"ו  ובעמ'  ממנו",  נמשכים 
מברסלב זצ"ל "והוא חכם ולא בחכמה ידועה ומבין ולא 

בבינה הידועה לנו ודעתו היא דעת למעלה מכל דעת 

ולמעלה מכל השכלים לית מחשבה תפיסה ביה כלל", 

)וכוונתו כמובן להלביש על הצדיק את דברי התיקוני זוהר על הקב"ה: "אנת 

הוא חכם ולא בחכמה ידיעא, אנת הוא מבין ולא בבינה ידיעא"( ובעמוד 

אין  ויחיד  זצ"ל "אחד  נחמן מברסלב  כ"ז קורא לרבי 

שני לו אין דומה לו, אין לו דמות הגוף ולא גוף כלל 

בן שמחה",  פיגא  בן  נחמן  רבי  צדיקיך  כל  ראש  הוא 

וכל אלו הלשונות שנתפרשו על ה' יתברך שהוא חכם 

אומרים  אנו  אמונה  עיקרי  ובי"ג  ידועה  בחכמה  ולא 

כל  כלל,  דמיון  לו שום  ואין  גוף  יתברך שאינו  ה'  על 

אלו מפרשם על רבי נחמן מברסלב, ובעמ' ל"ג 'שזכה 

להתכלל בעצם אור אין סוף, כי הוא ראשית לכל נברא 

והמשכילים  השכלים  והנוצרים  הנבראים  כל  וממנו 

ר"ה  לפני  שפורסמה  ובחוברת  והחכמים'.  החכמות 

העילות"  עילת  "שהוא  מברסלב  נחמן  רבי  על  כתב 

)חוברת ההכתרה(.

לעיקרי  סותר  כולו  הקונטרס  שכל  דבר  של  כללו 

לעבוד  ראוי  יתברך  לבדו  שלו  היהודית  האמונה 

לו ראשית  לו אלוהות ממש שאין  ומייחס  ולהתפלל, 

והוא עילת העילות.

עניני קדושה וטהרה



3

אומץ  קרבנות  כמה  קיבלו  ואז  בתקשורת.  הדברים 

נגדו ארבעה  יש  וכיום  נגדו,  תלונה במשטרה  והגישו 

תלונות על מעשים חמורים. 

חשין  טוב  יום  ור'  צוקר  צבי  ר'  הרה"ח 
מגלים דברים חמורים

צוקר  צבי  ר'  הרה"ח  תקופה,  באותה  במקביל 

למען  "הועד  )פעיל  ברלנד  של  הראשון  חתנו  שליט"א 
ישראל  בארץ  והקדושה  הצניעות  לשמירת  הארצי  הארגון  המחנה",  טוהר 

ומחשובי  שנה,  מ-30  למעלה  ושיבדלחט"א,  זצוק"ל  הדור  גדולי  בהכוונת 

משפיעי ברסלב, אשר כל ספרי ברסלב שגורים על פיו, ומאז שיצא חוצץ 

נגדו איבד את מקור פרנסתו ונאלץ לפשוט יד בניכר עבור "הכנסת כלה"(, 

והרה"ח ר' יום טוב חשין שליט"א )בנו של הגאון הגדול 
רבי צבי חשין שליט"א מרבני ישיבת מיר, ונכדו של הגאון המקובל ציס"ע 

רבי בנימין זאב חשין זצ"ל. ת"ח ובעל כשרון נפלא, אשר כתב וערך מאמרים 

עמוקים בתורת ברסלב, והיה ידיד גדול של ברלנד ולמד עימו יחד רבות, ואף 

סייע לברלנד כשברח מביתו, בתקופה זו שהה ממושכות עם ברלנד בחו"ל 

ובארץ, עסק רבות בשלום הבית של ברלנד, והתוודע למעשיו של הרב בין 

כתלי ביתו בעבר ובהווה, לאט לאט התגלה לו פרצופו האמיתי של האיש 

שהתקבלו  תלונות  עשרות  אחרי  הירודה(,  המוסרית  ורמתו 

במשרדי "הועד למען טוהר המחנה" ועשרות עדויות 

קשות שהגיעו לידיעתם, כשהקירבה המשפחתית של 

הרב צוקר והקירבה הפיזית של הרב חשין שהיה מגיע 

מידי  בביתר כמעט  ברלנד  לביתו של  באותה תקופה 

העמידה  משותף,  ללימוד  האישית  בהזמנתו  לילה 

פנים מול מקרים מזעזעים  פנים אל  אותם לא אחת 

הקורה,  לעובי  נכנסו  הם  עיניהם,  מול  שהתרחשו 

הדברים  את  לבדוק  להם  שגרמו  הדברים  כשאחד 

היה שיחת טלפון שקיבל ר' צבי צוקר מאברך הלומד 

בישיבתו של הרב שלום ארוש שסיפר דברים חמורים 

ביותר על הקורה במשפחתו, ר' צבי צוקר פנה להרב 

המקרה,  על  מכבר  יודע  שהוא  שענה  ארוש  שלום 
דברים מסויימים שראה  על  פרטים  לו  לספר  והוסיף 

כבר לפני שלושים שנה. ר' צבי צוקר ור' יום טוב חשין 

כשליחים  עצמם  מציגים  כשהם  הקרבן  אל  הגיעו 

וכך הקליטו את הדברים, כשהקרבן אינו  של ברלנד, 

חושש לספר כלל.

בצורה  לו  והבהירו  לברלנד,  מיד  פנו  הם  מכן  לאחר 

מנסה  שהוא  מה  שכל  פנים  לשני  משתמעת  שאינה 

פרטים,  בפרטי  היטב  להם  ידוע  ולהסוות  להסתיר 

ושיש בידם הקלטות שבהם אחד הקרבנות מספר הכל 

בפרוטרוט, גם את מה שקרה איתו וגם את ההתנהלות 

הכללית שלו בחודשים האחרונים עם קרבנות אחרים, 

לבד"ץ  בפרשייה  הטיפול  את  מלהעביר  מנוס  ושאין 

וסיפר להם  והודה מיד  העדה החרדית, ברלנד נשבר 

בתקשורת(,  והושמעה  הוקלטה  זו  )הודאה  נוסף,  קרבן  של  שם 

והורה לו שעליו לספר כל מה  והתקשר לאותו קרבן 

שהוא יודע, ומיד נסעו השניים אל הקרבן והקליטו גם 

אותו.

כאשר נודעו מעשיו החמורים של ברלנד לר' צבי צוקר 

ור' יום טוב חשין, ניסה הר"ר יום טוב חשין שליט"א 

חילול  מפני  ובעיקר  תורה  דעת  עם  התייעצות  לאחר 

יסכים  שברלנד  בתנאי  הפרשה,  כל  את  להסתיר  ה', 

כמה  עם  מבודד  במקום  ולהשתכן  יותר....  לקבל  לא 

שיעורים  למסור  ויסכים  ביותר,  הקרובים  מאנשיו 

ברלנד  שחסידי  כמובן  וכו'.  הלוויין  דרך  מבוקרים 

מיד קפצו בטענות שהוא מין ואפיקורס בכך שמנסה 

עם  טעם  בדברי  "הצדיק"  את  ו"להסביר"  "לפרש" 

בשו"ע  והתחשבות  הדור  גדולי  של  הדעת  שיקול 

דברי הצדיק  כל  לקיים את  צריך  כי  וכו',  ארץ  ובדרך 

כפשוטו בלי שום חכמות וכו', ומי הוא זה ואיזה הוא 

שמעיז לקבוע לצדיק תנאים וסדרים וכו' וכו'.

יום  ור'  צוקר  צבי  ר'  בפני  הודה  שברלנד  זמן  באותו 

כחוזר  עצמו  עשה  הוא  נוספים  ומקורבים  חשין  טוב 

בתשובה, והם האמינו לו אז בשעתו, ולאחר התייעצות 

עם בי"ד של הרב וואזנער זצ"ל ששמעו את ההקלטות 

את  להרשיע  כדי  בהם  יש  שאכן  ופסקו  והעובדות, 

ברלנד, אך לקחו בחשבון את אנשי הקהלה המסכנים 

ומשפחתו השבורה, השתיקו בשעתו את הפרשה.

הרבה מהחשובים של שובו בנים עזבו
משובו  אנשים  לכעשרה  בשעתו  הושמעו  ההקלטות 

התפרסם  מההקלטות  קטן  חלק  וכן  ברסלב,  מרבני  לכמה  )וכן  בנים 

בתקשורת(, ואכן הרבה מהחשובים והמנהלים שם עזבו 

את שובו בנים, ובראשם התלמידים הוותיקים ביותר 

שהיוו את ה"גרעין הקשוח" של הקמת הישיבה ובנין 

הוכברג  ערן  הרב  הידוע  הנדיב  ביניהם:  הקהילה, 

ולקהילה  לישיבה  תרם  בברלנד  תתואר  בל  דבקות  של  שנה   32 )שבמשך 

גולדבלום,  אשר  יהודה  עם  בחברותא  שלמד  ומי   ₪ מיליון  מ-80  למעלה 

ארוכות(,  שנים  שם,  השבתאית  השיטה  מפיצי  ומגדולי  ברלנד  של  חתנו 

הרב אברהם גטר  )ממקימי הישיבה(,  הרב בנימין זאבי 
)מי שעמד בניהול הישיבה למעלה מ-30 שנה(, הרב צחי הורביץ 

צנעני  דרור  עם  בחברותא  שלמד  ומי  הישיבה  של  הבולטים  )ממנהליה 

למעלה מ-5 שנים רצופות(, הרה"ח ר' נחמן טיקולסקי )מי 

שהיה צמוד לברלנד מגיל 18 ושימש כמגיד שיעור בישיבה למעלה מ-30 

שנה ואחד מהמשפיעים החשובים שם(, הרה"ח ר' משה שלגי 

)מהמשפיעים הבולטים בקהילה עשרות בשנים(, ר' יצחק שפירא, 

מ-10  למעלה  ברלנד  של  ביותר  הגדולים  ממקורביו 

שנים רצופות של קשר יומיומי ממש, ר' שי קצב, אחד 

מגדולי המתרימים לישיבה, הגבאי המסור ר' שי לוי, 

מי שקישר את ברלנד עם אילי הון רבים בארץ ובעולם 

הקהל,  קבלת  על  הראשיים  האחראים  אחד  והיה 

ועוד עשרות רבות של משפחות מחסידיו המובהקים 

הללו  האנשים  שכל  הגיונית  סיבה  שום  אין  שעזבו. 

יעזבו את מי שהיו מקושרים אליו בהתבטלות גמורה 

והשקיעו את כל חייהם בשבילו, אלא אם כן הם ביררו 

לנכונותם  והתוודעו  ביסודיות  הדברים  את  וחקרו 

בוודאות מוחלטת.

ר' נחמן ברלנד בעדות מצמררת על אביו
למקורביו  ברלנד  נחמן  ר'  אמר  שנים  כשלוש  לפני 

 :)211 בשלוחה  בקו  נמצאת  ברבים,  שפורסמה  )הקלטה  אביו  על 

"אם הבד"ץ לא מחרים את אבא שלי זה נס, אם 
הוא  עושה,  ויספר מה אבא שלי  לרבנים  ילך  רק  אני 

שלי,  אבא  מתבייש  לא  הוא  הדור,  לצדיק  מתחזה 

לא  הוא  אז  מכות  יקבל  שהוא  מפחד  גיסי  צביקה 

אותו,  שיהרגו  מפחד  הוא  בבד"ץ,  אותו  לתבוע  הולך 

יפסיקו  עושה  שלי  שאבא  הפשעים  את  כשידעו 
להתקרב אליו, אבא שלי כזה פושע, או שהוא רשע 
שלי  אבא  מה,  לי  איכפת  לא  נפש,  חולה  שהוא  או 

עושה  הוא  הכל  לידו,  האנשים  את  להחזיק  רוצה 

בשביל שיהיו קשורים אליו, יש אומרים שהוא צדיק, 

ושהוא פיצול אישיות, ושהוא שבע נשמות, יש ויכוח 

עליו, זה קושיא גדולה עליו, גם אני חסיד שלו במובן 

בתשובה  אנשים  ומחזיר  אנשים  מחזק  מסוים שהוא 

שני  מצד  אבל  בזכותו,  בתשובה  חזרו  אנשים  ואלפי 

מה שהוא עושה, מה, סתם סגרנו אותו? אני משוגע? 

רק בחודשיים האחרונים מה שהוא עשה, עכשיו הוא 

עצמו לא יוצא החוצה, הוא כבר נבהל, בגלל שמישהו 

אמר לו שהוא הולך לבית דין. אומרים ברחוב שהבד"ץ 

יודע אם  לא  אני  עליו מכתב,  להוציא  הולכים  כמעט 

זה  נכון, אני דיברתי על אבא שלי בחדרי חדרים,  זה 

יצא החוצה אליו, הוא כעס עלי וזרק אותי, אני שמח 

שהוא זרק אותי, אני לא נבהל, אני לא איש שקר, אני 

הפשעים  את  תפסתי  כשאני  בשקר,  אותו  ישרת  לא 

ראיתי  שכטר,  מאיר  יעקב  מר'  חזק  יותר  הייתי  שלו 

שבאמת כולם צודקים אז סגרתי אותו ושלום. יש כל 

אמריקה,  עד  מכאן  ברחוב,  שאומרים  שקרים  מיני 

שיגידו, אני מוכן לבוא עם עדויות על כל אחד ואחד. 

לי יש אלף קבלות יותר ממך, והם )החסידים( רואים 

)את מה שברלנד עושה(, אז, אז )מבחינתם( אבא שלי 

הוא אלוקים! אבא שלי הוא אלוקים! אתה מבין, הוא 

אלוקים! מותר לו, הכל מותר לו! אתה מבין, אותו 
האיש )ישו הנוצרי( הוא, הנצרות, אמרתי להם: אתם 

נוצרים אתם, ככה אמרתי להם: אתם נוצרים! הייתי 
סעיף  על  ברלנד  הרב  את  תופסים  אם  ברבים  אומר 

חמורות  זה  וכאן  על השולחן,  לדפוק  צריכים  בשו"ע 

בהר  הנביא  אליהו  איתי.  מתווכחים  הם  שבחמורות. 

הכרמל, הוראת שעה, היינו דנים שמה. אנחנו צריכים 

להוקיע את זה ברבים. להתפלפל על זה. אני במסירות 

שהוא  אמרתי  שלי,  אבא  נגד  דיברתי  יום  יום  נפש, 

שמש והוא שורף. וצריך להיות בצל. בכל חבורה הייתי 

אומר את זה לפני ארבעים אברכים. כשהוא תפס את 

זה הוא זרק אותי. זהו, מה אני יכול לעשות".

על  מצמררת  בעדות  ברלנד  של  רעייתו 
בעלה

ארבע  לפני  בו  הטיחה  תהילה  ברלנד  של  אשתו  וכן 

הדברים  את  שהקליט  משפחה  בן  בנוכחות  שנים 

)ההקלטה פורסמה ברבים(: "מה שדיברת עם...... ושמעתי גם 

את הסגנון של הדיבור, זה לא יכול לעבור אצל שום 

הבריאה  הבריאה!  את  תשנה  לא  אתה  יהודי!  בית 
שגבר לא צריך לדבר עם...... לא תשנה את היהדות! 

רקקו  רק  החיים  כל  עם.......  היו  שלך  השיחות  רוב 

וביזו  קש,  אלמנת  שאני  לי  ואמרו  עליי,  וצחקו  עליי, 

ואני המשכתי עד היום הזה, גם  אותי והשפילו אותי 

זה  האחרונות  בשנים  לו.  נאמנה  להיות  הזה,  היום 

היה  זה  הסאה!  את  הגדיש  הסאה.  את  הגדיש  כבר 

ויכולתי  בך,  האמנתי  ואני  ונוראים.  איומים  דברים 

לי.  שאמרת  טובות  מילים  כמה  עם  שבועיים  לחיות 

ונוראים שהיו.  איומים  דברים  אחרי אלף אלפים של 

איומים ונוראים. עם הסיפורים של..... ועם הסיפורים 

הכי גרועים שבעולם, שזה סיפורי "אלף לילה ולילה", 

דברים איומים ונוראים שאוזן לא שמעה מעולם. 
חרשת,  והייתי  עיוורת,  שהייתי  ככה,  עשה  ה'  ואני, 

אי  שזה  לי  הודה  בעלי  פעמים  הרבה  בו.  והאמנתי 

היו  שעדים,  אנשים  היו  זה.  עם  לחיות  היה  אפשר 

שאני  מה  עם  לחיות  אפשר  אי  במפורש:  לי  אומרים 

שיכולים  בעולם  מקובלים  שלא  דברים  חייתי. 

להיות! הנקודה זה ההעלמה, והחריגה ממוסכמות 
העולם, וממוסכמות ההלכה!

זה ביחס לנאמנות, של לשקר  ל.....  זה לא רק ביחס 

אותי, כל מילה שלו זה היה שקר. מילה אחת של אמת 

של,  של,  בנושא  לא  כסף,  של  בנושא  לא  היתה.  לא 

של... כלום, כלום, כלום, כלום, כלום.

חורין,  בן  היה  הוא  אז  היה בשידוכים  עד שנחמן לא 

סיפרו  וכולם  חקרתי,  ולא  שאלתי,  ולא  ידעתי,  ולא 

לי סיפורים נוראים וסתמתי להם את הפה ואמרתי: 
שום  ביקשתי  ולא  שאלתי  ולא  מלך.  הבן  הוא  בעלי 

נאמנות בעולם". )יש בהקלטה דברים חמורים נוספים שלא הבאנו 

מטעמים מובנים(.
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גם  החמורים  במעשיו  ממשיך  ברלנד 
בחו"ל

עצם בריחתו של ברלנד לחו"ל, ובריחתו במשך שלוש 

שנים ממדינה למדינה כפושע נמלט, מוכיחה כי יש לו 

נגדו תלונות  הרבה מה להסתיר, כל אדם אחר שהיו 

את  ומוכיח  מתייצב  היה  מפשע  חף  אכן  והוא  כאלו 

חפותו, ולא נמלט כעבריין מועד. 

יום טוב חשין היו בטוחים כי  ור'  ר' צבי צוקר  אמנם 

יחזור  לחו"ל  שברח  ולאחר  בקלקלתו  שנתפס  לאחר 

בו ממעשיו, אך ישנם עשרות עדויות כי הוא המשיך 

ממש  וזהו  ובפרהסיא,  שם  גם  הקלוקלים  במעשיו 

רובם  בנים  בגדר קלא דלא פסיק, כשגם אנשי שובו 

ככולם יודעים היטב את הדברים. ויש גם הקלטה של 

הסופר אהרן קליגר המספר על כך לר' יום טוב חשין 

)ההקלטה הושמעה לרבנים(.

במרוקו,  ברלנד  של  גבאי  שהיה  לוי,  שי  ר'  כן  כמו 

עיניו  במו  שראה  מכוערים  דברים  על  לכולם  מספר 

של  הקלטה  התפרסמה  וכן  פעמים.  ומאות  עשרות 

מיכל'ה דייטש תלמידו של ברלנד המספר על דברים 
מכוערים עם בני משפחתו. וכן הרב נחמן טיקולסקי 

בנים  בשובו  החשובים  מהמשפיעים  שהיה  שליט"א 

ברלנד  את  פעמים  עשרות  עיניו  במו  ראה  כי  מעיד 

במעשים מכוערים בפרהסיא כשהיה גר בביתר.

ישנו אדם שהיה טבח בבית ברלנד בביתר בשם נתן 

נגד, והוא מעיד שהיו דברים נוראים עם בני משפחתו, 
וקיבל הרבה כספים מברלנד כל הזמן שישתוק,

ברלנד  של  מחותנו  רובינשטיין  בער  יהושע  הרב 
בקו  המושמעת  בהקלטה  אומר  הגדולים  ומאוהדיו 

יודע מה קרה לברלנד בזמן האחרון, והוא  שהוא לא 

ואין לו  גדול, זה מאוד מוזר,  וזה פלא  בגיל שמונים, 

תירוץ על זה )נמצא בשלוחה 22(.

ישנם תמונות והסרטות שהתפרסמו בתקשורת )הכללית 

יושב  ברלנד  את  רואים  בה  חרדית(  לדאבוננו  הנקראת  זו  וגם 

צמוד לעורכת דינו החילונית הפרוצה ללא כל בושה, 

ומסתכל עליה בפרהסיא.

צדיקים  כדרכו לקברי  נסע  ברלנד  לפני כחמש שנים 

אנשים  מאות  לעיני  ובעמוקה  מחסידיו,  מאות  עם 

המנוגדת  ופרוצה,  מופקרת  בצורה  התנהג  ברלנד 

ושמירת  צניעות  בענייני  ההלכה  להוראת  לחלוטין 

מרחק )העידו בפנינו כמה אנשים נאמנים(.

את  להצדיק  כדי  לאור  שיצאו  ספרים 
מעשיו

וכיון שראו מנהיגי שובו בנים כי הולכים ומתפרסמים 

החליטו  הכת,  את  עוזבים  אנשים  ועוד  ועוד  מעשיו 

לעבור  לו  מותר  צדיק  כי  המבארים  ספרים  לפרסם 

עבירות כדי לתקן תיקונים, ויהודה אשר גודלבלום 

 600 של  כרס  עב  ספר  לאור  הוציא  ברלנד  של  חתנו 

הוא  בה  כהלכתה",  חכמים  "אמונת  בשם  עמודים 

שניתן  מיוחד  בהיתר  מדובר  "אין  רפ"ח(:  )בעמוד  כותב 

)דנימא שאין להשתמש  לצדיקים לעבור מידי פעם עבירות 

יותר מדאי או שאין להתיר עי"ז עבירות חמורות(, אלא כל  בהיתר זה 

שהם  דברים  ומבינים  יודעים  שצדיקים  הוא  הענין 

למעלה מתפיסתנו, ולכן רצון ה' מאיתם שונה מרצון ה' 

מאיתנו, ומה שאצלינו הוא עבירה הנעשית מתוך 

הנעשית  וחובה  מצווה  הוא  אצלם  רעה,  כוונה 
)ומדמה שם את הדבר  וטהורה",  זכה טובה  כוונה  מתוך 
גבול כמה  נפש, שאין  פיקוח  בגלל כמה מקרים של  לרופא המחלל שבת 

וכך גם בעבירות שעושה הצדיק  פעמים מותר לו לחלל שבת לפי הצורך, 

הוא  וכן  בכמות(.  או  באיכות  הגבלה  שום  להם  אין  תיקונים  בשביל 

נביא  דין של  יש  )בפרק א' אות כ"ה( שלצדיק הדור  כותב 

בהוראת  יעבור'  ואל  'יהרג  איסורי  על  לעבור  שיכול 

בשם  תלמידיו  מגדולי  חוברת  לאור  יצא  וכן  שעה, 

"יש דברים  "הכתב מבין האילנות", בו הוא כותב: 
שאצל כל אדם יהיה אסור ואפילו בגדר של יהרג 
ועל יעבור, ובאותו מעשה אצל צדיק גדול שהרג 
הכל לשם שמים  ועושה את  הרע שלו  היצר  את 
מנהיגי  של  דעתם  גם  וזוהי  איסור".  שום  בזה  אין 
הקהילה דרור צנעני עופר ארז ומאיר סעדה )ישנם 

הקלטות בקו כיצד עופר ארז ומאיר סעדה ויעקב סלמה מודים בכך )שלוחה 

לתלמידיו  מורה  אישיות  בשיחות  עצמו  וברלנד   .))22

שספרים אלו הם טובים וחשובים )כפי שיעקב סלמה מודה 

בהקלטה המובאת בקו שלוחה 22(. 

אם אכן נכונה טענתם של אנשי שובו בנים כי ברלנד 

מעולם לא חטא, מדוע לא הוציא חתנו ספר להסביר 

כי על כל הצדיקים היו רדיפות ובזיונות, ובמקום זאת 

לעשות  מותר  שלצדיקים  המבאר  ספר  להוציא  בחר 

עבירות כדי לפעול על ידם תיקונים?

אחד הסיבות העיקריות מדוע הוחלט לצאת למערכה 

גלויה נגד ברלנד, היא משום שחסידיו הפכו את הדבר 

לשיטה ולדרך, כביכול יש היתר לצדיק לעשות עבירות 

כפירה  שהוא  דבר  תיקונים,  זה  ידי  על  לפעול  כדי 

חסידיו  אצל  כפי שהיה  והאמונה, ממש  הדת  ביסודי 

ממשיכים  שחסידיו  ומכיון  ימ"ש.  צבי  שבתי  של 

על  עובר  שהוא  אף  על  שמו  את  ולהאדיר  לפרסם 

איסורי תורה בפרהסיא, ועדיין טוענים בפומבי כי הוא 

צדיק גדול, לא נותרה לנו ברירה אלא לצאת ולמחות 

בשער בת רבים כי אין זה אלא רשע ונוכל ולא צדיק 

ובעל מדריגה.

בדברים  מודים  ברלנד  של  תלמידיו 
החמורים

בעיתון  חדשים  כשלושה  לפני  שפורסמה  בכתבה 

"מקור ראשון" מודים אהרן שוורץ הקמב"ץ של שובו 

נוסף  מרואיין  וכן  המחאה,  מאהל  של  והמנהל  בנים 

דברים  על  עובר  שברלנד  יודעים  שכולם  צבי,  בשם 

חמורים והיתה עליו בגלל זה מחלוקת בציבור החרדי, 

אבל כל מי שמכיר אותו יודע שאין לו שמץ של תאוה, 

וזה השפעת שפע של צדיק. והסיבה שאינם מציגים 

קו הגנה כזה, כי הציבור לא מסוגל להבין את העומק, 

וזה לא טוב לקו ההגנה של המשפט וגם לא לציבור 

החרדי. וכן המרואיין בשם צבי אומר שברלנד עובר על 

איסור ייחוד.

ימין מנתק את קשריו עם  ירון  המליונר 
ברלנד

איש העסקים ירון ימין לאחר 15 שנה שנותן לדבריו 

כחצי מרווחיו לברלנד, מי שלא הפסיק להתראיין בכלי 

לו מקוה  בנה  ושבחיו,  ולספר את מופתיו  התקשורת 

פרטי, והיה לטייס פרטי שלו במטוסו הפרטי, שילם את 

כל הוצאותיו המשפטיות והבריחו מהולנד וכו'. בשנה 

האחרונה נעלם כלא היה, בשובו בנים משתיקים בכל 

הכח שלא להזכירו, מדוע ולמה?? קיבלנו מענה לכל 

השאלות מחבר קרוב לירון ימין שנחת היישר מדרום 

בברלנד.  המאבק  ממובילי  אחד  עם  ונפגש  אפריקה 

האיש נתן עדות אישית בו הוא מספר איך שירון ימין 

ראה במשך השנתיים וחצי איך ברלנד עובר על עבירות 

חמורות, אבל היה קשה לו לנפץ את האמונה ארוכת 

ולחסידיו,  לו  פוסקת  הבלתי  וההתמסרות  השנים 

כביכול  עבודת השם הברלנדית  ומאידך ההצגות של 

נוצרו  לאט  לאט  אבל  הישר.  השכל  את  לו  טשטשה 

סדקים באמונה העיוורת בו, עד שיום אחד ברלנד פגע 

יותר. האמונה  לשתוק  יכל  לא  כבר  והוא  במשפחתו, 

ונתן  ממנו,  נפרד  והוא  לרסיסים  התנפצה  העיוורת 

על  שהתבטא  מיוהנסבורג  ועקנין  לרב  אישית  עדות 

ברלנד בדיבורים חריפים.

המרכז הישראלי לנפגעי כתות מאשים
לטיפול  הרשמי  הגוף  )שהוא  כתות  לנפגעי  הישראלי  המרכז 

של  מיסודו  הרבנים,  של  מלאה  ותמיכה  פעולה  בשיתוף  העובד  בכתות, 

הוא  בו  מכתב,  כחודשיים  לפני  הוציא  לאחים"(  "יד  ארגון 

במשך  קיבל  כתות  לנפגעי  הישראלי  "המרכז  כותב: 

שיקיריהם  משפחה  בני  של  עדויות  עשרות  שנים 

שוהים בקהילת 'שובו בנים' תחת הנהגתו של אליעזר 

ברלנד. מהעדויות שהגיעו עלו המאפיינים הכיתתיים 

משפחות  )לרבות  משפחה  מקרובי  ניתוק  הבאים: 

כספים  של  מופרזת  נתינה  חרדי(,  או  דתי  ממוצא 

לטובת המנהיג או הקבוצה בסכומים של עשרות 
ואף מאות אלפי שקלים, כאשר המדובר הוא לרוב 
באברכים, תלמידי כולל, שאינם מתפרנסים, ובחלקם 

הדירה  מכירת  גם  כמו  לחלוטין,  אמצעים  מחוסרי 

שהתקבל  הכסף  ונתינת  המשפחה  של  הפרטית 

לברלנד עצמו, התנדבות אינטנסיבית לטובת הקבוצה 

ביממה  הפעילות  שעות  כל  במשך  יומיומית  ברמה 

פסילת  המשפחה,  וחיי  הפרטיים  החיים  חשבון  על 

אם  האחרים,  הסמכות  ובעלי  והרבנים  המנהיגים  כל 

ברסלב.  חסידות  אף מקרב  או  החרדי,  הציבור  מכלל 

של  עדויות  הגיעו  לא  שבזמנו,  מאחר  זאת,  עם  יחד 

החומר  הצטבר  מברלנד,  ישיר  באופן  שנפגעו  מי 

בארכיון המרכז עד להגעתן של עדויות אישיות. חשוב 

להבהיר, המרכז לנפגעי כתות אינו נוקט עמדה על ידי 

שני.  ממקור  עדויות  או  בתקשורת  כתבות  'שמועות', 

כאשר המרכז מוצא לנכון לפרסם קבוצה מסוימת הוא 

עושה זאת רק לאחר קבלת מספר מספק של עדויות 

גלויות  ראשון,  ממקור  שהגיעו  שניים(,  או  אחת  )לא 

ושנבדקו  פנים,  מול  פנים  שהתקבלו  אנונימיות  ולא 

לעומקן על ידי אנשי המקצוע של המרכז כדי לוודא 

את אמינותן. כאשר כל אלו מגלים מאפיינים ישירים 

המנהיג  בין  שנוצרו  מעוותים  יחסים  על  המצביעים 

המאמינים  וניצול  שיעבוד  לצורך  המאמינים  לבין 

עמדה  לנקוט  יכול  המרכז  אז  רק   – המנהיג  לטובת 

ולפעול.

בשנה האחרונה, הגיעו למרכז כ-15 עדויות של מי 

)מעבר  ישיר  באופן  ונפגעו  הקהילה  בתוך  שהיו 
מעלה(.  שכתבנו  משפחה  בני  של  עדויות  לעשרות 

מהעדויות עולות פגיעות קשות ברמות שונות שנוצרו 

משפחותיהם.  ובני  לחסידיו  ברלנד  בין  ישיר  באופן 

של  סדורה  שיטה  נוצרה  כי  נראה  אלו  מעדויות 

ברלנד כיצד למשוך את החסידים ומשפחותיהם אליו 

כתוצאה  נפשיות  פגיעות  הן  בהם.  לפגוע  ובהמשך 

פגיעות  הן  בקורבן,  ונשנות  חוזרות  מהתעללויות 

ועם  רכוש  כל  ללא  הנפגעים  את  שהותירו  כלכליות 

שונות.  ברמות  רוחניות  פגיעות  והן  עצומים,  חובות 

באשר לפגיעות הרוחניות התקבלו כמה וכמה עדויות 

אנושית,  מבחינה  ניצול  של  הן  חמורים,  דברים  על 

הקרבנות  הלכתית.  מבחינה  חמורות  עבירות  של  והן 

והן  דתית  מבחינה  הן  אותם  ערער  שהדבר  סיפרו 

מבחינה נפשית. בשל החשש מדמות הצדיק, לא העזו 

הקרבנות להמרות את פיו, ולא הביעו ספק או שאלו 

שאלות.

קרבנות  על  סיפרו  אלינו  שהגיעו  הקרבנות  כל 
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נוספים שנפגעו ברמות שונות כשחלקם חוששים 
והשמצות  מאלימות  חשש  מתוך  פעולה  לשתף 
עדיין  הגדול  רובם  חלקן.  מנת  להיות  שיהפכו 
ראשונה  "זכות"  ומרגישים  לברלנד  נפשית  מחוברים 

מטעמים  מהמכתב  חלקים  )השמטנו  עימו"  להפגש  במעלה 

מובנים(.

למען  "הועד  של  מאוד  חריף  מכתב  ישנו  כן  כמו 

טוהר המחנה" הנמצא ביד העסקנים, בו הם כותבים 
שבדקו היטב את כל הפרשה, ושמעו עדויות מזעזעות 

וחמורות ומצאו שכולם אמת.

מהי דעת הרבנים בענין זה
שליט"א  חשין  אליעזר  והר"ר  חשין  טוב  יום  הר"ר 

כדי  הדור  מגדולי  לכמה  פנו  בענין  העוסקים  ושאר 

מה  אמיתית  תורה  דעת  ולשמוע  אתם  להתייעץ 

לעשות בנושא זה. כל הרבנים שפנו אליהם התבטאו 

בסוף  מובאים  )דבריהם  ביותר  חריפות  במילים  ברלנד  על 

העלון(, אלא שמחשש לאלימות קשה של חסידי ברלנד 

הם חוששים לצאת בגלוי נגדו. ואכן, אנחנו מתחננים 

לכל מי שרוצה ויכול לפעול בעניין זה למצוא בית דין 

שיהיה מוכן לפסוק את דברו.

רבות  שנים  לפני  כבר  החליטו  הרבנים  מגדולי  רבים 

שברלנד הוא מנהיג מטורף של קהילה  הנאמנה לו בכל 

מחיר, והם לא מאמינים שאנשיו יכפפו עצמם לסמכות 

רבנית כלשהי ויבטלו דעתם לדעת תורה לאחר שחיו 

במשך עשרות שנים בידיעה ברורה שברלנד הוא גדול 

סמכות  שום  לטענתם  התורה.  מקצועות  בכל  הדור 

רבנית לא תוכל לשנות את דעתם של אנשים ששמעו 

שלימדו  שיעורים  משפיעיו  ומחבר  ממנו  ובוקר  ערב 

השגה  אין  הדור  וגדולי  מצדיקי  אחד  שלאף  אותם 

הארץ,  כעפר  בפניו  להתבטל  צריכים  וכולם  בברלנד 

וכך כותב הרבה פעמים ובהרבה אופנים חתנו יהודה 

לאחרונה  שהודפס  הטמא  בספר  גולדבלום  אשר 

ונקרא "אמונת חכמים כהלכתה".

עצם הדבר ששובו בנים אינם תובעים את ר' צבי צוקר 

ור' יום טוב חשין לבית דין על הוצאת דיבה על רבם, 

ויכריזו  ברבים  שיצאו  ישראל  לגדולי  פונים  ואינם 

שרבם צדיק, ואף רב בעל שיעור קומה לא יצא להגנתו 

של ברלנד, מוכיחה כמאה עדים כי הם יודעים היטב 

שהדברים נכונים.

ברלנד מודה במעשיו החמורים
בחודש חשוון תשע"ז ברלנד החליט לחתום על עסקת 

החמורות  מההאשמות  בחלק  מודה  הוא  בה  טיעון 

נגדו, ובתמורה לכך יקבל מאסר של 18 חודש בלבד, 

ומתוכם ינכו לו את החודשים שכבר ישב בכלא, והוא 

ברלנד  של  התנאים  חודשים.  כמה  בעוד  ישתחרר 

כרצונו,  ללמוד  יכול  כשהוא  מאוד,  טובים  הם  בכלא 

אין  לתלמידיו,  בטלפון  שיעורים  יום  כל  למסור  וגם 

היטב  יודע  שהוא  אלא  להודאתו  הגיוני  הסבר  שום 

באופן  ברבים  קלונו  יתגלה  המשפט  שכשיתחיל 

מחפיר ביותר, ולכן החליט שכדאי לו להודות בעצמו 

בחלק מהמעשים ובלבד שהמשפט יתבטל. מפורסמת 

לאדם  היתר  שום  שאין  זצ"ל  אלישיב  הרב  הוראת 

להודות על עבירות שלא עשה מפני חילול ה' הנורא, 

עדים  כמאה  מוכיחה  היא  ברלנד  של  זו  הודאה  ולכן 

שכל התלונות נגדו הם נכונות ואמיתיות.

בדיון  ברלנד  אמר  תשע"ז  חשון  כ"א  שלישי  ביום 

היו  בבית המשפט: עשיתי מעשים שבזמן התנ"ך 

אני  ושריפה,  בסקילה  כאלו  מעשים  על  נענשים 
מבקש סליחה מכל מי שנפגע ממני.

בראיון של רעייתו תהילה ברלנד באותו יום לתקשורת 

)בו נכח גם בנה נחמן ברלנד( היא אמרה: כולנו צריכים 

את האבא והסבא האוהב הזה, שהוא גם הרב שלנו, 

בחיק המשפחה.  אותו  וצריכים  אותו  אוהבים  ואנחנו 

שהוא  מהעובדה  להתעלם  אפשר  שאי  כשנשאלה 

הודה, היא ענתה: אני לא נכנסת לזה, אני לא מכירה 

שבהם  בנסיבות  שמה,  הייתי  לא  האלו,  הסוגיות  את 

הוא הודה, לא דיברתי איתו מעולם על הדברים האלו, 

זה לא שייך אלי, זה שייך רק אליו, זה לא עניני, אני 

עזר כנגדו רק בשביל להתחבר לנקודות הטובות שלו 

אנחנו  זה.  על  מוותרים  לא  ואנחנו  סופיות  אין  שהם 

לא נותנים ביקורת, זה לא התפקיד שלנו. כשנשאלה 

אם זה לא עצימת עינים ענתה: זה לא עצימת עינים 

אלא פקיחת עינים למקום יותר גבוה.

סליחה  היום  ביקש  עצמו  שהוא  כך  על  כשנשאלה 

מאנשים שנפגעו ממנו, היא ענתה: אני לא מתייחסת 

לסליחה הזו, אולי היא מבויימת, אולי הוא עשה את 

למקום  נכנסת  לא  אני  אותו,  שישחררו  בשביל  זה 

הזה, בשבילי הוא משהו מעבר.

אם בראיון ראשון לאחר ארבע שנים של האשמות 
ברלנד  תהילה  למדינה  ממדינה  ובריחה  חמורות 
נגד  ההאשמות  את  ברור  באופן  מכחישה  אינה 
בעלה, הרי זה מוכיח כמאה עדים כי אכן הדברים 

נכונים.

בנה  במעמד  שנאמרו  ברלנד  תהילה  של  דבריה 
בברלנד  ותומכים  מעריכים  עדיין  שהם  כך  על 
אצלם  והוא  והנוראים  החמורים  מעשיו  אף  על 
משהו מעבר, הם דברים חמורים ביותר המראים 
שקיימת  הנוראה  השבתאות  על  ומוכיחים 

בקהילתו ומשפחתו של ברלנד.

ברלנד מעולם לא שמר את עיניו
שמענו  לא  מעולם  ברלנד,  של  העינים  שמירת  בענין 

שום תלמיד מתלמידיו או מקורביו של ברלנד שטוען 

שברלנד שומר עיניים כפי המובן הפשוט וההלכתי של 

המצווה. מעולם!!! יש המון סיפורים בכתב ובעל פה 

כיצד ברלנד היה משוחח שעות על גבי שעות עם נשים 

ומביט בהן מקרוב, ובהן גם נשים נוכריות ופרוצות. כל 

מי שביקר בשיעורים או בבריתות שבהן עזרת הנשים 

הסתכלות  של  הרגילה  התופעה  את  מכיר  פתוחה 

לעבר הנשים.

הסיפורים  את  לספר  מתביישים  אינם  מקורביו  כיצד 

זה  שהודפסו  בספרים  שנמצאת  לטענתם  האלה? 

ועליה הם חוזרים גם בשיעורים פנימיים, כל  מקרוב 

הסיפורים האלו מוכיחים על גדולתו וצדקתו בענייני 

ייתכן שצדיק שכל כך מרבה  וצניעות, כי לא  קדושה 

לדבר על פרישות ושמירת עיניים פוגם דווקא בעניין 

ספק  שום  אין  ולכן  כל,  ולעיני  חוצפה  בכזאת  זה 

שברלנד כלל אינו רואה את הנשים שהוא מדבר איתן 

אלא אך ורק את נשמותיהן, כי הוא עבד על עצמו עד 

שהוא  ומה  לאישה,  איש  בין  הבדל  שום  אצלו  שאין 

גדולי  וכל  רבינו  כדרך  ולא  עליהן  מסתכל  זאת  בכל 

הדורות זאת הוכחה שהוא זכה למדרגה נשגבת הרבה 

כמוהו  היה  שלא  עצום  חידוש  והוא  מרבנו  למעלה 

בקדושה ופרישות.

אבל כמובן שזאת התורה לא תהיה מוחלפת וברלנד 

של  המושחת  במובן  הציבור  ועל  עצמו  על  "עבד" 

דמיונות  שקרים,  הם  ומעשיו  דיבוריו  וכל  המילה 

ותאוות בהמיות מעורבבות עם תורות שבתאיות.

עניני שפיכות דמים ורציחה וכן אלימות נוראה של ברלנד ותלמידיו

ברלנד שולח לרצוח אנשים
חשיפה ראשונית! ישנם כמה מקרי רצח שעשו תלמידי 

שובו בנים בהוראתו המפורשת של ברלנד!

רצח ראשון: בשנת תשמ"ז שלח ברלנד שבעה אנשים 

יום  אותם  והסית  שטרית!  ניסים  בשם  אדם  לרצוח 

יום לרצוח אותו, עד שהסכימו לכך, וחנקו אותו ביער 

ירושלים וקברו את גופתו ועד היום אותו אדם נחשב 

כנעדר. ישנן עדויות מפורטות על כך במשטרה, אותם 

היא הצליחה להשיג רק אחרי שכמה מהגורמים שהיו 

רבנים  ובהוראת  ברלנד,  את  עזבו  ברצח  מעורבים 

תיקון  דרך  להם  שיסדרו  כדי  הגיעו  אליהם  חשובים 

ותשובה מסרו עדות על כך למשטרה, אך חל על כך 

"חוק ההתיישנות" מאחר וכבר עברו מהמקרה למעלה 

מ-30 שנה. 

רצח שני: כמה שנים לאחר מכן הוא שלח לתת מכות 

לו  "תשברו  כלשונו:  עבירות,  שעשה  למישהו  רצח 

עצם עצם!", והוא מת בטעות, וכשחזרו וסיפרו לו על 

יופי, כך  "יופי,  "תאונת העבודה" הוא הגיב על אתר: 

נזכה לאט לאט לבער את כל בעלי העבירה מהעולם". 

הרה"ח ר' שלמה חשין, בנו ומי שממשיך את שיעורו 

זאב  בנימין  ר'  המפורסם  הצדיק  אביו  של  הקבוע 

מאיר  יעקב  ר'  הגה"צ  שבהוראת  מי  זצוק"ל,  חשין 
שכטר שליט"א ניהל וריכז את המאבק בברלנד בשנת 

תשנ"ב, מעיד שהוא שאל באותה תקופה את ברלנד 

על אותם רציחות, וברלנד פתח לו שו"ע חושן משפט 

סימן ב', שם נאמר שיש רשות לבית דין להרוג שלא 

מן הדין כדי להעמיד הדת על תילה כשרואים שהעם 

פרוצים בעבירות, ובכן, הוא המשיך והסביר: "הבד"ץ 

של ר' ניסים קרליץ היה צריך לעשות את זה, אבל הוא 

פחדן, אז אני לא פחדן"! 

ומלבד אלו ישנם עוד כמה וכמה מקרי רצח שפרטיהם 

בהם  והמעורבים  מאחר  הזה,  היום  עצם  עד  עלומים 

מוכנים  ולא  ברלנד  של  נאמנים  חסידים  עדיין  נותרו 

על  יודעים  אלו שעזבו  בענין, כשרק  פרט  לנדב שום 

המקרים באופן כללי. 

שהיה  זילברמן  הרשל  ר'  בשם  אדם  היה  כן  כמו 

שהוא  ולאחר  בנים,  שובו  מוסדות  מנהל  בתחילה 

ראה שאי אפשר לנהל את המוסדות כראוי הוא פרש 

בנים,  שובו  נגד  דיבר  זילברמן  הרשל  וכשר'  משם, 

ברלנד הסית את תלמידיו נגדו, ואז באמצע שבת אחד 

מתלמידיו דקר את ר' הרשל בדרכו לבית הכנסת ומיד 

נסע אותו תלמיד לשדה התעופה באמצע השבת וטס 

בכליות  שנים  כמה  סבל  זילברמן  הרשל  ר'  לחו"ל, 

נשמעה  שלא  לציין  למותר  ונפטר.  זו,  דקירה  בגלל 

שום הודעת גינוי למעשה זה מצד שובו בנים.

מלבד מעשי רצח אלו ישנם עוד תלמידים שלו שנרצחו 

סמוך לישיבתו ברובע המוסלמי בעיר העתיקה, בשל 

נוראה,  סכנה  במקום  ישיבה  להקים  המטורפת  דרכו 

וכן תלמיד בשם בן יוסף לבנת הי"ד שנרצח בשכם 

לשם  כשנכנסו  שנים,  כ4  לפני  הערבים  מיריות 
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בהוראתו תוך סכנת נפשות ללא אישור של הצבא, וכן 

עוד פצועים רבים, ויש אחד בשם משה ברבר שנפצע 

שירו  מהיריות  כתוצאה  צמח  שוכב  היום  ועד  קשה 

עליהם לפני כעשר שנים.

ברלנד שולח לתת מכות רצח לאנשים
מכות  לתת  ששלח  מקרים  עשרות  ישנם  זאת  מלבד 

רצח לאנשים, ישנה תלונה במשטרה נגדו על ששלח 

שלום  לנחמן  רצח  מכות  לתת  טוב  ושם  ריכטר  את 

והם אכן  ואחד האנשים הודה בכך,  עד שיהיה צמח, 

פתחו לו את הראש והוזקק לתפרים. וכן בראש השנה 

צבי  ר'  את  אנשים  כמה  היכו  הפרשה  גילוי  שלאחר 

צוקר מכות רצח באומן ליד ביתו של ברלנד על שהעז 

כשהיה  תשע"ד  השנה  ראש  במוצאי  וכן  נגדו.  לדבר 

ברלנד במרוקו הורה לתת מכות רצח להר"ר יום טוב 

חשין שליט"א שהיה באומן, ולהחזיר אותו לארץ על 

אלונקה, והוא אכן הוכה ע"י עשרות אנשים וניצל בנס.

אלימות  מקרי  בעשרות  ידועים  ברלנד  של  חסידיו 

נוראה לכל מי שעומד בדרכם, המגיעה בעידודו הישיר 

שברח  אלחדד  ישראל  של  המקרה  ידוע  רבם.  של 

ביתו  בפתח  לו  שהמתינו  לאחר  שנים  לכמה  מהארץ 

עשרות אברכים עם ברזלים בידים.

מעיד  ברלנד  של  הראשונים  מתלמידיו  שהיה  אדם 

שבת,  בליל  לכותל  ברלנד  עם  יחד  הולכים  שכשהיו 

בכל פעם שראו זוג חילוני שאינו מתנהג כראוי ברחוב 

הורה להם ברלנד להכות אותם מכות רצח.

שמענו עדות מיהודי חסיד גור שהיה בקבר דוד המלך, 

וברלנד הגיע להתפלל  שם, ואנשי שובו בנים התחילו 

והיה שם  והוא לא רצה להתפנות,  לפנות את הקבר, 

עוד יהודי שלא רצה להתפנות, ואנשי שובו בנים היכו 

את היהודי השני מכות רצח עד שעמד על סף איבוד 

גור פנה אליו  והיהודי חסיד  נכנס,  ואז ברלנד  הכרה, 

הסתכל  וברלנד  זה,  ליהודי  עושים  מה  ראה  בזעקה 

וחייך. 

ברלנד מתיר את דמם של אנשים
רואים  בה  בתקשורת  שהתפרסמה  הסרטה  ישנה 

לאחד  אומר  מלכה  מלוה  באמצע  בביתר  ברלנד  את 

מתלמידיו: "שמו לו מטען? מי עשה את הדבר הזה? 

באלו  ומטפל  לציון  לראשון  נוסע  נחמן  אתה  עכשיו 

ששמו את המטען הזה, נחמן נוסע הוא מוכשר לזה, 

אתה שם את הלבנת חבלה  יש לבנת חבלה בבית, 

)ההקלטה  עדן"  לגן  ישר  שילך  שלו,  המטה  מתחת 
מושמעת בקו, שלוחה 215(.

קיבלנו עדות מאדם שפרש משובו בנים כי לפני כחמש 

התלמידים  לאחד  לשים  קצב  שי  לגבאי  אמר  שנים 

בשם נתן גאהסי לבנת חבלה באוטו שלו, משום שהיה 

וברגע  זאת,  לעשות  ועמדו  מהישיבה,  כספים  לוקח 

האחרון ברלנד התקשר ואמר שיעצרו את זה.

כשהוא  והוקלט  מביתו  ברח  ברלנד  תשע"א  בחורף 

וחיבל  שנים  עשר  במשך  אותו  כלא  שבנו  אומר 

הנהלה  ברלנד  מינה  במטרותיו, מתוך מקום מחבואו 

לביתו  בנו שאותו הדיח, לאחר שחזר  חדשה במקום 

הוא שינה את דעתו והחליט להחזיר את בנו להנהלה, 

לזו  זו  המנוגדות  מההוראות  המבולבלים  לחסידים 

רק  בנו  את  להחזיר  מבקש  שברלנד  היו  ושבטוחים 

האמיתי  לרצונו  קנאות  ומתוך  אשתו  את  לרצות  כדי 

החדשה,  ההנהלה  חברי  את  לגבות  המשיכו  כביכול 

שהוציאו  "בזה  רציחתם!  על  בהקלטה  מורה  ברלנד 

תגיד  אותי,  לשאול  בלי  העצרת  של  הזה  הפתק  את 

)ההקלטה  אותם!".  להרוג  שמותר  אמר  שהרב  להם 
מושמעת בקו, שלוחה 215(.

של  )נכד  רייכר  "חיים  בקו:  המושמעת  נוספת  הקלטה 

ברלנד ומי שהיה בין האחראים על הברחתו לצפון( לא נותן לי לחזור 

הביתה, הוא אומר שאם אני יחזור הביתה הוא יעשה 

המטרות  כל  את  השגנו  שכבר  להם  אמרתי  עצרות, 

אלי,  להכנס  יוכל  שרוצה  מי  פתוח,  יהיה  הכל  שלנו, 

חיים רייכר או שיקבל מכות רצח או שיברח מהארץ, 

אני עכשיו מתיר את דמו, אני עכשיו אומר שמותר 

לרצוח את חיים רייכר!!!".

ישנה הקלטה נוספת המושמעת בקו בה ברלנד צורח 

באמצע שיעור על תלמידו מרדכי רגב, השואל אותו 

שהרי הוא מינה את ההנהלה וברלנד עונה: "אני מיניתי 

אקדח  לי  תביא  תחתם,  אני  ולא  תחתי  הם  אותם, 

ואני ירצח אותך ואני יכנס למאסר עולם!!!".

סכין  לקנות  פרץ  משה  לתלמידו  אמר  ברלנד  פעם 

ולרצוח את חמיו שעשה לו בעיות בשלום בית, הלה 

האחרון  ברגע  ולבסוף  זאת,  לקיים  ורצה  סכין  קנה 

לעצור  כדי  ברצינות  מתכוון  לא  שברלנד  לו  הסבירו 

אותו.

חוסר שפיות מזעזע טירוף מוחלט ואכזריות נוראה
משפחתו  בני  אך  להאמין,  קשה  השורה  מן  לאדם 

הקרובים וכן האנשים שהיו קרובים אליו מאוד יודעים 

אדם  הוא  פסיכופת  פסיכופת,  הוא  ברלנד  אליעזר  כי 

שיכול להתאכזר לאנשים באופן נוראי ללא כל יסורי 

רק  גדול  כרחמן  עצמו  את  להראות  יכול  וכן  מצפון, 

כדי לקנות את האדם שמולו, שכן אין לו יסורי מצפון 

לו תאוות  יש  כן  כשהוא עובד על האדם שמולו. כמו 

פסיכופת  של  המאפיינים  אחד  מאוד.  גדולה  שליטה 

גדולים מאוד לעשות מעשי  לו כוחות נפש  הוא שיש 

לאכול  לא  זמן,  הרבה  לישון  לא  כגון  גדולים,  גבורה 

אך מצד  גדולים מאוד,  פרוייקטים  וליזום  זמן,  הרבה 

שני אין לו עקביות כלל והוא יכול בשניות לשנות את 

דעתו, וכל יום יש לו רעיונות חדשים.

לאנשים  מטורפות  הוראות  מאות  נתן  ברלנד  ואכן 

והן  וגירושין,  נישואין  בעניני  הן  חייהם,  את  שהרסו 

קיבלנו  וכדומה.  ודירות  כספים  של  אחרים  בענינים 

עדות נאמנה שהוא אמר לבחורים רבים לקחת שידוך 

אמר  כך  ואחר  משיח,  יצא  הזה  שמהשידוך  והבטיח 

גרושתם,  כך אמר להם להחזיר  ואחר  להם להתגרש, 

באכזריות  נפשו  כאוות  בחסידיו  מתעתע  היה  וכך 

נוראה.

רעייתו תהילה ברלנד ור' נחמן בנו אמרו במשך השנים 

עליו  שהציבו  הכבדה  השמירה  של  המטרות  שאחת 

לטלפון  חופשית  גישה  ממנו  למנוע  וההשתדלות 

הייתה כדי להגן על הציבור מפני הוראותיו המטורפות 

להציל  כדי  ובעיקר  משפחות,  מאות  להריסת  שגרמו 

אותו מלהיכשל ולהכשיל בדברים חמורים רח"ל.

אדם שהיה בשובו בנים מעיד שברלנד היה יכול לחתן 

בחור נורמלי לחלוטין עם בחורה חולת נפש שחיה על 

כדורים, ועוד כהנה וכהנה סיפורים מזעזעים.

אדם שהיה הרבה שנים בשובו בנים מעיד ששמע אותו 

אומר לאחד: אתה הגלגול של הזנב של החמור של 

בלעם. ולאחד אמר: אתה הגלגול של לבן.

ניתן לשמוע בקו )שלוחה 214( כיצד לפני כ4 שנים ברלנד 

מוחלט:  וטירוף  זעם  בחמת  שיעור  באמצע  צורח 

להרעיל  שניסו  שאומר  מי  נפש,  חולה  אותי  "עשיתם 

יעשה  לא  גול  את הרב שיעזוב את המקום, שמיכאל 

עצרות, הוא יירש גיהנום, תשסעו אותו לגזרים את 

פושעים,  של  ישיבה  רוצחים,  גידלתי  הזה,  הפושע 
זו  )הסרטה  לגזרים".  אותך  אשסע  אני  רגב,  מרדכי 

פורסמה ברבים וניתן לקבלה במייל(.

וכן יש הקלטה שהוא אומר: "מי שמדבר על אשתי 

לא יגמור את שנתו", ועוד הקלטה: "מי שלא תבוא 
לעולם  חלק  לה  אין  בכינר  הרבנית  של  לשיעור 

הבא". 

אנשי  שכל  ידו  בכתב  מכתב  שנים  כ4  לפני  כתב  וכן 

"כולנו  המכתב:  וז"ל  עליו,  לחתום  חוייבו  בנים  שובו 

באמונה שלמה מבוטלים לרבנית תליט"א בכל רמ"ח 

אברנו ושס"ה גידינו, בכל נפש רוח נשמה חיה יחידה 

פיה של  למוצא  ושניה  רגע  בכל  מייחלים  ואנו  שלנו, 

תליט"א.  ברלנד  תהילה  והטהורה  הקדושה  הרבנית 

בדור  היחיד  האדם  שהיא  באמונה  מאמינים  והננו 

ולמנהיג  והנורא  הקדוש  רבינו  לדעת  באמת  המבוטל 

את  לקבל  )ניתן  שליט"א"  ברלנד  אליעזר  הרב  קהילתנו 

צילום כתב היד במייל(. 

לרחוב  שהזדמן  מספר  ברסלב  חסיד  שאינו  אברך 

החומה השלישית כשברלנד עמד ברחוב ודרש באותה 

בנו,  נחמן  והוא שומע את ברלנד מדבר בעד  תקופה, 

בגלל  רק  זאת  אומר  צועקים שהוא  והאנשים מסביב 

שאינם  אנשים  מסביב  להתקהל  והתחילו  הרבנית, 

"מי שעומד  ואז החל ברלנד לצעוק עליהם:  חסידיו, 

כאן יירש גיהנום, אין לו חלק לעולם הבא".

ובשיעור  מאוד,  עצבני  ברלנד  היה  תקופה  באותה 

השיעור  באמצע  ברלנד  נתן  בחברון  אז  שהתקיים 

וכן  כל,  לעיני  לידו  שעמד  לבחור  ואגרופים  מכות 

ואגרופים  מכות  לפעמים  נותן  היה  בביתר  בביתו 

ועוד  כהן  נחמן  נאמנים(.  אנשים  )מעדות  סביבו  לעומדים 
כמה אברכים ראו איך שברלנד נתן אגרוף לבן של צחי 

וכתוצאה  בראשו  קנפלמכר(  בנימין  הר"ר  של  )בבית  הורביץ 

מהמכה התפילין נשמטו ממקומם וכמעט שנפלו, 
תפילין,  צריך  לא  אתה  לו  ואמר  זה  את  ראה  ברלנד 

למקורבו  ואגרופים  נתן סטירות  הזדמנות  באותה  וכן 

לשעבר שי נגד. 

הבחור דניאל דוד קיבל כמה פעמים אגרופים מברלנד, 

כשעינו  אברכים  שני  לפני  הבחור  הגיע  אחת  ופעם 

שרוטה וסיפר בהתרגשות: הרב תיקן לי את כל הפגמי 

עלי  הקפיד  כביכול  והוא  בשבת  אצלו  הייתי  עיניים, 

והחל לשרוט אותי באזור העין וירד לי דם וכו'.

ישנה הקלטה בקו )שלוחה 214( בה מספרים לברלנד על 

איזה  לפני שהוא שומע  ועוד  כאבים,  לו  מישהו שיש 

ויאכל  סלמון  טיפות  "יקח  אומר:  הוא  בדיוק  כאבים 

מרקים דלעת קישוא גזר ואבטיח, לא קולה ולא מאכלי 

חלב ולא לחם, רבינו אמר שאסור לאכול לחם, יעשה 

קידוש וישתה קוקה קולה".

בצפת  שגר  אדם  שיש  נאמנים  עדים  בפנינו  העידו 

שברלנד הורה לו לאכול רק אבטיח בלבד, ומכיון 
רוב  במשך  אבטיח  לאכול  נאלץ  הוא  מזין  לא  שזה 

שעות היום, וכבר הוריד עשרות ק"ג ממשקלו.
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לסידור  להגיע  היה  ברלנד  של  שמנהגו  שנים  היו 

אפילו  ולעיתים   10 מאוד,  מאוחרות  בשעות  קידושין 

וכמובן  החופה,  את  עורכים  היו  אז  ורק  בלילה   11

שהחתונה היתה פשוט נהרסת. אבל תלמידיו הנאמנים 

המשפחות  מבני  הקרובים  כלל  ובדרך  מחכים,  היו 

בנים,  וגם החרדיות שלא השתייכו לשובו  החילוניות 

היו כועסים ויוצאים מדעתם, והיה נגרם חילול השם 

נורא וסבל רב.

מיכאל  הרב  את  ניחם  שברלנד  בתקשורת  התפרסם 

ופורסמה הקלטה שלו אומר:  ז''ל,  לסרי על מות בנו 

הוא  השיחה  ובסוף  דוד,  בן  משיח  היה  שלך  הבן 
אומר: הבן שלך היה משיח בן יוסף.

או  במרוקו  ברלנד  כשהיה  בערך  תשע''ד  בשנת 

והדבר  והסקופים,  הנייעס  לקו  התראיין  באפריקה 

בגן  ביקר  כי  הוא  לציבור  לומר  לו  שהיה  היחיד 
החיות  על  באריכות  בהתפעלות  וסיפר  שם  החיות 

שראה שם, ועל המפלים שיש שם.

שפעם  בפנינו  העיד  בנים  בשובו  שהיה  חשוב  אברך 

הגיע אחד עם בנו, והבן היה לא בריא בנפשו, וברלנד 

שחלה  בחור  והיה  בו,  התעבר  שרבינו  עליו  אמר 

במחלה וברלנד הלך לבקר אותו בהדסה הר הצופים 

שהוא  והבטיח  בו  התעבר  רבינו  הזה  שהבחור  ואמר 

יהיה בריא, והוא נפטר כמה שבועות אחרי זה. על אחד 

וכשנפטרה  פרחי,  חיים  השר  גלגול  שהוא  אמר  הוא 

אמר  ברלנד  בקהילה,  האברכים  אחד  של  אחותו 

ובאה  פטירתה  אחרי  אצלו  היתה  שאחותו  לאחיה 

לקבל ממנו תיקון, ואין קץ להבליו וכזביו.

אנשים רבים מעידים שאמר להם שהוא יודע הכל. 

כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה עושה בחדרי 
חדרים, הכל גלוי וידוע לפניו.

מישהו שהיה תלמידו מעיד: זכורני לפני למעלה משני 

לרבינו  מישהו  שקירבתי  לברלנד  שסיפרתי  עשורים 

הוא צעק עליי: "אתה קירבת אותו? כל הרהור תשובה 

נמשך ממני, אתה רק צינור של הרב...אני מעובר בך 

אני רואה אותך אוכל, שומע את  24 שעות ביממה, 
כל מה שאתה מדבר עם אישתך... כל החיות שלך זה 

ממני...."

ישנה הקלטה בקו בה תלמיד שובו בנים מספר שהוא 

שאל את ברלנד אם לעשות משהו לאיזה אדם, וברלנד 

אדם,  אותו  של  המחשבות  כל  על  "עברתי  לו:  אמר 

ואין לו כוונה שתעשה לו את זה, אני שולט לו על כל 

המחשבות".

אברך חשוב שלמד בישיבת חזון נחום בני ברק העיד 

ברק,  בבני  ברלנד מסר שיעור  בחור  בפנינו שכשהיה 

ואחד  לשיעור,  באו  מהישיבה  בחורים  ועוד  והוא 

שהיה  מאוד  רציני  בחור  אלכסנדר  חסיד  הבחורים 

מאחד  ביקש  וברלנד  מברלנד  ברכה  ביקש  מבוגר 

הבחורים טלפון והתקשר לאשה אחת ואמר לה בואי 

לכאן יש לי שידוך בשבילך ויש כאן טבעת וכו', והיא 

לא הגיעה, ולאחר מכן אחד הבחורים רצה לדעת מי 

חילונית  שהיא  סיפרה  והיא  אליה  והתקשר  האשה, 

ביקש  והיא  מברלנד  ברכה  לבקש  פעם  ובאה  לגמרי 

את המספר שלה, ומתקשר אליה מידי פעם ומציע לה 

שידוכים. 

כשנפטרה בתו של ישראל ועקנין תלמידו של ברלנד 

לברלנד  למחרת  נכנס  הוא  מחרידה,  דרכים  בתאונת 

בגלל  לך  קרה  'זה  לו:  אמר  וברלנד  אותו,  שיחזק 

שדיברת על בני נחמן'.

יש דוגמאות פשוטות וגלויות לעין כל, כגון ההוראות 

)כדי  בירושלים  דירות  לקניית  עצומים  חובות  לקחת 

פעמים  שהובילו  חובות  ל"צדיק"(,  בסמיכות  לגור 

אנשים  אותם  משפחות.  ופירוק  רגל  לפשיטת  רבות 

כדי  להם  שאין  מה  וכל  שיש  מה  כל  שמכרו  עצמם 

לקנות דירה בירושלים קיבלו אחר כך הוראה להכניס 

עצמם לחובות כפולים ומכופלים ולקנות דירה בביתר 

במקרים  לשם.  משכנו  את  העתיק  ש"הצדיק"  אחרי 

להיעזר  שבאו  התמימים  לאנשים  הורה  הוא  אחרים 

בעצתו להתפטר מעבודה מסודרת, לנתק קשרים עם 

חברים ובני משפחה וכו'.

השני  הדור  ובני  לקהילה  שהתקרבו  בחורים  הרבה 

והשלישי שגדלו בה נצטוו להתחתן עם שידוך שכלל 

כלל לא מתאים להם או למשודכות בשום אופן וצורה, 

עם  מזמן  לא  שהתחתן   20 בן  צעיר  בחור  כגון 

גרושה שמבוגרת ממנו ב-14 שנה ויש לה 5 ילדים. 
זוגות אחרים קיבלו הוראה להתגרש ללא שום סיבה 

לעבור  הוראות  קיבלו  שממש  כאלו  גם  ויש  חשובה, 

גדולים  תיקונים  עושים  בטענה שהם  בפועל  עבירות 

ואין להם כלל מה לחשוש כי הכל "עליו ועל צווארו".

לו  הורה  וברלנד  לברלנד,  שנכנס  אברך  לנו  סיפר 

באמונתו  והוא  הגיונית,  סיבה  כל  ללא  להתגרש 

הוא פגש את  ה'  ובחסד  כבר הלך להתגרש,  בברלנד 

ר' נחמן ברלנד שהסביר לו שהדברים שהצדיק אומר 

אינם כפשוטם, וכך ניצל מזה.

אירוסיו עם משפחה משובו  לנו אברך שלאחר  סיפר 

שלו  שהכלה  בעיתון  רואה  הוא  אחד  יום  בנים, 

בהלם  מיד  התקשר  הוא  אחר,  מישהו  עם  מתארסת 

להם  הורה  שברלנד  לו  שאמרו  הכלה  למשפחת 

פתאום שהשידוך שלה הוא מישהו אחר, הוא פנה מיד 

לברלנד, שאמר לו שהוא יסדר לו שידוך אחר.

כן ישנה עדות באתר שובו בנים ששמעון פרץ התקרב 

כמה  נפגש  הזמן  ובאותו  לברלנד,  והגיע  ליהדות 

לו  הורה  וברלנד  להתחתן,  ורצו  מישהי  עם  פעמים 

והתקשר  מתלמידיו  למישהו  שייכת  הזאת  שהאשה 

צריכה  זאת  שאשה  להם  ואמר  האשה  להורי  מיד 

להתחתן עם אחד מתלמידיו.

כל  שעל  הרי  בתשובה,  רבים  שהחזיר  הטענה  בענין 

מספר  יש  בתשובה  החזיר  כביכול  שברלנד  אחד 

יקרים  אברכים  וביניהם  אנשים,  של  ומכופל  כפול 

ממשפחות חרדיות חשובות שברלנד בלבל, חיבל 
והרס עד היסוד, ולחלק גדול מהם גרם להתפקר 

ממש.

ברלנד:  אומר   )214 )שלוחה  בקו  המושמעת  בהקלטה 

חיצים,  מזה  ונעשה  וזרק  עפר  לקח  אבינו  "אברהם 

חיצים גמטריא נחמן, כי מה שניצח כי נשמת רבי נחמן 

התעברה בו, נחמן בן שמחה בגימטריא אחשוורוש, כי 

רבינו התעבר בכל הרשעים והופך להם את הראש". 

שרק  "מי  אומר:  הוא  בה  נוספת  הקלטה  ישנה  וכן 

ויותם  ורבי אלעזר בנו  מזכיר את השמות של רשב"י 

בן עוזיהו נמחלים לו כל העוונות של כל הגלגולים עד 

אדם הראשון".

כמו כן ברלנד מודיע בכל פעם זמן חדש מתי משיח 

מוהר"ן  לדעת  גמור  )בניגוד  חסידיו,  ומשגע את  להגיע  הולך 

ישנה הקלטה  זמנים לביאת המשיח(,  מברסלב שהזהיר שלא לומר 

החומה  על  תעלו  שבועות  "במוצאי  אומר:  שהוא 

בית מקדש של אש  ותראו  ברחוב החומה השלישית 

 )214 )שלוחה  בקו  המושמעת  הקלטה  ישנה  וכן  יורד", 

ואם לא  יבוא משיח,  "בט"ו בשבט  בה הוא אומר: 

יבוא עד ט"ו בשבט אל תאמינו בי". וכן בתחילת 

שנה זו אמר שאם משיח לא יבוא השנה הוא לא יבוא 

עוד אלף שנה. במוצאי שמחת תורה הוא אמר בשיעור 

)המושמע בקו(: "בשמחת תורה ירד בית מקדש של אש, 

בית מקדש  יורד  אלו  ברגעים  זה,  מי שזכה ראה את 

אש".  של  מקדש  בית  לראות  יכול  אחד  כל  אש,  של 

בשיעור נוסף השנה הוא אומר: "ביום כיפור הזה הר 

הבית יבקע וכל המסגדים יפלו וכולם יראו בית מקדש 

של אש יורד מהשמים".

בקו שובו בנים אומר תלמידו כי ברלנד אמר לפני כמה 

שנים שלילה אחד שהוא ישן בירושלים מבטל את 

כל האטום האירני.

בהקלטה המושמעת בקו )שלוחה 214( הוא אומר: "חתן 

צריך מיום האירוסין עד יום החתונה לא לאכול שום 

דבר  שום  להכניס  ולא  גופו,  את  לקדש  כדי  דבר 

אחרת  בהקלטה  החתונה".  עד  מהאירוסין  לפה 
לאכול,  צריך  לא  כבר  עשרים  גיל  "אחרי  אומר:  הוא 

זה רק פסיכולגיה, הפסיכולוגיה מגבירה את המיצים 

והמיצים מגבירים את הקיבה ולכן נראה לאדם שהוא 

צריך לאכול".

מישהו   )214 )שלוחה  בקו  המושמעת  נוספת  בהקלטה 

שואל אותו על זוג שעשרים ושבע שנה אין להם שלום 

פדיון  שקל  אלף  עשר  "שישלחו  אומר:  והוא  בית 

והכל יסתדר, שיקנה לה כל יום פיצה או פלאפל וישב 
איתה חצי שעה ויקשיב לכל הסיפורים שעברו עליה".

בהקלטה נוספת המושמעת בקו )שלוחה 214( הוא אומר: 

"מי שישתתף בעצרת בז' אדר יזכה להכנס בגופו 
לגן עדן".

בהקלטה נוספת המושמעת בקו )שלוחה 214( הוא אומר: 

כי  לעולם,  מהגיהנום  יצא  לא  אייפון  לו  שיש  "מי 

יהיו כולם אוטיסטים,  נשרף לו כל המח, הבנים שלו 

 15 בקולומביה  נולדו  עכשיו  מח,  פגועי  מונגולים, 

בלי  מעוותים,  ילדים  לו  יהיו  לגמרי,  מוח  בלי  ילדים 

)למותר לציין  אצבעות, רגלים מעוותות, ידים מעוותות". 

של  ומעדויות  המתעדים  בסרטונים  )כולל  פעמים  עשרות  נצפה  שברלנד 

על  להם  העיר  לא  ומעולם  שלו(  המקורבים  של  באייפון  מדבר  אנשים, 

האייפון שלהם(.

בהקלטה נוספת המושמעת בקו )שלוחה 214( הוא אומר: 

"כל מי שלומד עץ חיים, או שמאמין ברבינו יכול לעוף 

באויר, רבינו היה עף באויר, היה אומר לעגלון לעזוב 

את המושכות והיה עף באויר, בבית ראשון ובית שני 

כולם היו עפים באויר, אפילו ילדים היו עפים באויר".

ברלנד הורה לאברכים רבים ללכת אליו כל שבת 

מירושלים לביתר, הליכה של שעות רבות וארוכות, 
הזו  המטורפת  מהנהגה  שרק  התבטאו  דיינים  וכמה 

הבינו כמה שהוא משוגע ורשע.

אדם נאמן מספר כי כשלמד בישיבה למד עימו בחור 

ולשבת  להתרכז  לו  קשה  והיה  בלימוד  חלש  שהיה 

ולפתע החל ללמוד שעות ארוכות,  אפילו חצי שעה, 

מתוך  זאת  עושה  שאינו  ראו  אך  כלל,  הפסק  בלא 

שמחה אלא בדכאון, ולאט לאט החל להשתבש ולדבר 

לעצמו, ויום אחד הוא שאל את הבחור מה קורה לך, 

והוא אמר אני עושה מה שברלנד אמר לי, ללמוד כל 

ונבל והשתגע עד  יום עשר שעות גמרא, הבחור הלך 

נאלץ  שהתחתן  ולאחר  כדורים,  לקחת  צריך  שהיה 

להתגרש.

בייש  ברלנד  בהם  מקרים  על  עדויות  עשרות  קיבלנו 

אנשים ברבים באופן מזעזע, ובחלק מהמקרים עשה 

באנשים  גם  ומדובר  שונות,  מטרות  להשיג  כדי  זאת 

שנתנו לו את כל כספם וכוחותיהם.
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אדם נאמן מעיד על בחור ממשפחה שהיו חסידי שובו 

בנים, שלמד בישיבה חסידית בבני ברק, וברלנד שאל 

אותו מדוע אינו מגיע לשיעורים שלו בשבתות, והוא 

ענה שאינו מבין כלום, ומאז ברלנד הפך לשונא שלו 

וקלקל לו כמה שידוכים.

לאברך שהגיע אחרי חתונתו לברלנד וסיפר לו שקשה 

התיקון  שכל  ברלנד  לו  ענה  ולהתפלל,  ללמוד  לו 

מהרב,  לדבר  הרב,  על  לחשוב  רק  זה  שלו  והתכלית 

וחזר על זה שוב ושוב )עדות אדם נאמן(.

דודו אלקיים תלמידו סח פעם אחת: "היום הרב אמר 

לי הגעתי לדרגה של אדם קדמון".

בעצרת  אומר  ברלנד  בה  הקלטה  בקו  לשמוע  ניתן 

את  תכניס  אם  אמא  כל  כי  אייר תשע"ב  כ"ו  באלעד 

הבן שלה לחיידר ברסלב באלעד, הוא יהיה הכי צדיק 

והכי חכם כי רבינו איתה, אבל אם לא תכניס אותו 

לה  ויגיעו  איתה  יהיה  לא  רבינו  ברסלב  לחיידר 
כל המחלות.

וחזר  חילוני,  שחקן  שהיה  ז"ל  אבוטבול  אברהם 

לכמה  בקשר  אליו  והגיע  לברלנד,  והתקרב  בתשובה 

מיד  לו  אמר  וברלנד  בית,  בשלום  קטנות  בעיות 

להתגרש, והוא אכן התגרש, ואחרי כמה חודשים מרוב 

צער קיבל את המחלה, ואז ברלנד אמר לו להחזיר את 

אשתו כדי שימות נשוי, והוא החזיר אותה, ואחר זמן 

קצר נפטר.

אברך בשם נחמן נחמני בא לברלנד לברכה עם אשתו, 

וברלנד אמר לו להתגרש ללא שום סיבה, וברלנד אמר 

ונחמן  שלו,  ביותר  הטוב  החבר  עם  להתחתן  לאשתו 

רווק,  כשהוא  באומן  שנים  שלוש  זרוק  היה  נחמני 

והתחתן לא מזמן באומן.

חשון  בחודש  הודעה  פרסם  כתות  לנפגעי  המרכז 

לא לשחרר את  או  כן  אם  הדיונים  כדי  'תוך  תשע"ז: 

ברלנד למעצר בית, עדיין מגיעות למרכז לנפגעי כתות 

פניות של הורים לנפגעים. כך למשל מספרים הורים, 

זוג צעיר ל"רב" היושב בכלא ומחכה למשפטו,  פונה 

היסוס  ללא  וברלנד  הזוגיות,  לחיזוק  עצה  ומבקש 

ההורים!".  עם  קשר  כל  "נתקו  המסר:  את  מעביר 

וכך אומרת לנו אמא בדמעות: "בת הזקונים שלי, זאת 

כרווקה  עוד  לשם  נתפסה  אליה,  קשורה  הכי  שאני 

לאחר  שנה  חצי  והיום,  לארץ,  מארץ  ברח  כשברלנד 

נישואיה היא מתקשרת אלי ואומרת לי - אמא, הרב 

אמר שאסור לנו להיות בקשר יותר, כי זה מזיק לזוגיות 

שלי, אז אני רק מתקשרת להודיע לך...". אז אם בכלא 

הוא מצליח עדיין להפריד בין הורים לילדים, מה היה 

קורה לו היה משתחרר למעצר בית?

ישנה הקלטה בקו כיצד ברלנד אומר לחסידיו לאחר 

שכם:  בשער  נרצח  בנים  שובו  מתלמידי  שאחד 

"התלמיד הזה היה כפרה על כולם, ומעכשיו אין שום 

פחד להסתובב בשער שכם, אפשר לאכול שם ולשבת 

שם ולבנות שם סוכה, ואנחנו הולכים להקים שם גם 

ישיבה".

בקו  )נמצא  בנים  שובו  בקו  שפורסמה  בהקלטה 

ברסלב שלוחה 214( מספר עורך הדין אפרים דימרי על 

ביקורו אצל ברלנד: "ברלנד אומר לי אני רואה סביבך 

מלאכים, ואז הוא כתב לי בדף נייר את כל השמות 

של המלאכים, והוא פשוט דיבר איתם לידי, והוא 
דין  עורך  לי  אומר  והוא  למלאכים,  לשיר  ישב 
דימרי תסתכל המלאכים מחוללים, אבל אני אין לי 
ראיה רוחנית כמו הרב, הרב ראה את המלאכים ופשוט 

שר להם, ואומר לי הם רוקדים ושמחים, ואני הרגשתי 

את זה".

דברים רבים שברלנד עשה נגד ההלכה, וכן הורה לחסידיו לעשות דברים נגד ההלכה
בזמנים  דברים  לעשות  מחסידיו  לכמה  הורה  ברלנד 

כך  על  שעבר  מי  שעל  גמור,  איסור  שזהו  מסויימים 

שהרגו"  המקום  "ברוך  שבת  במסכת  נאמר  ונענש 

וד"ל, ועוד הוסיף בעזותו לשקר במצח נחושה ולתלות 

נאמנות  עדויות  )הרבה  זצ"ל  הסטייפלר  בשם  הדברים  את 

ששמענו מאברכים(.

וכן הורה למאות מחסידיו הוראות מטורפות  וקיצוניות 

של פרישות בהנהגת הבית באופן שנוגד את ההלכה 

ואת כל הפוסקים, ובצורה שאף אחד מהצדיקים מכל 

החוגים במשך כל הדורות לא הורה כן, )כפי שחסידיו מודים 

בזה בכתבה שפורסמה בעיתון מקור ראשון(, וגרם בזה למכשולות 

כשאמרו  ואף  דאורייתא,  ולאיסורים  ביותר  נוראים 

לא  נוראים  למכשולות  להם  גורם  שזה  תלמידיו  לו  

חזר בו. בהקלטות רבות הוא אומר שההיתר גרוע פי 

מאה יותר מהאיסור, כי באיסור יש שברון לב ובהיתר 

גרוע  יותר  אומר שההיתר  יש הקלטה שהוא  וכן  לא. 

מכל העבירות שבתורה. וותיקי ברסלב יודעים לספר 

שהרה"ח הרב לוי יצחק בנדר זצוק"ל היה מוכיח אותו 

על הדרכותיו המטורפות פעם אחר פעם פעמים רבות 

עד אין מספר, אבל ללא הועיל.

ברלנד נוהג באופן קבוע כשהוא עולה לתורה להניח 

את כל כף ידו על הקלף של הספר תורה, דבר שהוא 

איסור מפורש, וזה נעשה לעיני מאות אנשים.

מברסלב,  מוהר"ן  לציון  להכנס  לכהנים  התיר  ברלנד 

30 אלף  בית קברות של  אף שהציון הוא בתוך שטח 

אברך  וכאשר  לכך,  הלכתי  היתר  שום  ואין  קדושים, 

חשוב מאנ"ש דיבר עמו וסיפר לו שבירר אצל כל גדולי 

להכנס  לכהנים  הלכתי  היתר  שום  אין  כי  הפוסקים 

מיד  צריך  כי  בליצנות  לו  ענה  מיד  רביה"ק,  לציון 

אותו(  עזב  )אחד מתלמידיו לשעבר, שכבר מזמן  כץ  לאבי  להודיע 

שלא יכנס יותר, אך למעשה לא ביטל כלל את היתרו.

בקוראו את המגילה בפורים וכן בקריאת פרשת זכור 

חובה  ידי  לצאת  אפשר  ואי  רבות  מילים  מבליע  היה 

כלל בקריאתו, וכשהעירו לו על כך, ציוה להכריז טרם 

הקריאה כי לא יוצאים ידי חובה, והמשיך להיות הבעל 

קורא עד היום הזה!

לו  ולהעביר  מעולם  עמו  לדבר  ניסה  שרק  מי  וכל 

שמאז  וכידוע  הנוראה.  בליצנותו  נתקל  ביקורת, 

ומעולם כל חלקי השו"ע הם אצלו ללעג ולקלס.

במשך שנים רבות היה ברלנד סגור בביתו ולא התפלל 

במניין ולא שמע קריאת ספר תורה ואפילו בשבת.

מחשובי  שהיה  שליט"א  טיקולסקי  נחמן  הרב 

המשפיעים בשובו בנים מעיד, כי ישנו אדם המתגורר 

בבת ים שהוא ממזר והלך להרבה רבנים ואפילו הרב 

והוא  להנשא,  להתירו  הצליח  לא  זצ"ל  יוסף  עובדיה 

הגיע לברלנד ונתן לו פדיון 7000 יורו, וברלנד עצם את 

כי  ואמר  עיניו  ואז פתח את  עיניו במשך כמה דקות, 

ראה שעידי הקידושין היו פסולים, והתיר לו להנשא.

היה  שכשברלנד  נאמנים  מאנשים  עדויות  קיבלנו 

בהולנד, היתה קבוצה של אנשים ששהו במרחק כמה 

מארגן  נסע  השבת  ובאמצע  המצאו,  ממקום  שעות 

את  לברלנד  ונתן  לברלנד,  חילוני  שהיה  הנסיעה 

הטלפון, וברלנד החזיק את הטלפון בשינוי ואמר 

להם לנסוע בשבת, ואוטובוס שלם של יהודים נסע 

בשבת עם נהג גוי, ללא כל היתר הלכתי, )וללא שום 
חשש פיקוח נפש(, חילול שבת גמור!!!

וכן קיבלנו עדות של אדם נאמן שהיה תלמיד מובהק 

של ברלנד והסתובב בביתו שעות ארוכות, והוא מעיד 

תפילת  באמצע  ומסתובב  הולך  ברלנד  היה  שבביתר 

רבי  במדריגת  שהוא  זאת  תירצו  והם  עשרה,  שמונה 

בזווית  ומוצאו  זאת  בזווית  עקיבא שהיה אדם מניחו 

אחרת, ומאדם אחר שהיה בשובו בנים קיבלנו עדות 

ובכל שעה עגולה היה  כי ברלנד היה מכור לחדשות 

רץ לשמוע את החדשות, ואף באמצע תפילת שמונה 

עשרה היה רץ לחדרו לשמוע את החדשות.

ישנה הקלטה בקו )שלוחה 213( בה שומעים את ברלנד 

והוא   ,2 לערוץ  החילונית  לטלויזיה  בהולנד  מתראיין 

אומר להם שאינו מבין למה הכתב של ערוץ 2 משה 

נגדו, הרי הוא תמיד האזין לתוכניות  נוסבאום מדבר 

של משה נוסבאום ואהב אותם. 

של  העלונים  באחד  מזעזע  סיפור  מובא  כן  כמו 

מלאך  הוא  'הרב  בנים:  שובו  ובאתר  חדא  כנישתא 

ביוהנסבורג  הרב  את  לבקר  כשרציתי  צבקות,  ה' 

הדרך,  את  עשינו  ויחדיו  לביוב  למשפחת  הצטרפתי 

אך משום שהייתה לנו טיסת קונקשיין התעכבנו בדרך 

הרבה זמן. למעשה בדרך הטבע כבר לא יכולנו להגיע 

התקשרנו  לכן  אופן,  בשום  ליוהנסבורג  שבת  לפני 

אקצר  אופן,  בכל  לנסוע  לנו  שאמר  שליט"א  לרב 

בסיפור ואומר שלפי השעון ולוח הזמנים נכנסה 
אך כולנו מסביב ראינו שהשמש ממאנת  כבר שבת, 
לשקוע, אמרתי ללביוב, תראו הרב מעמיד עבורנו את 

החמה, הרי אם הוא אמר לנו לנסוע הוא לא ייתן לנו 

לחלל את השבת. הגענו למקום מושב הקהילה ואע"פ 

לא  עדיין  שליט"א  הרב  מאוחרת  הייתה  שהשעה 

עבורכם  העמדתי  'תראו  המנחה.  תפילת  את  התחיל 

המזעזע,  הסיפור  כאן  עד  הרב',  הפטיר  השמש'  את 

כמובן שרק ברלנד ומאמיניו ראו את השמש נעצרת, 

כל תושבי דרום אפריקה לא זכו לראות זאת...

פעם  הגיע  שברלנד  נאמנות  עדויות  קיבלנו  כן  כמו 

למקום מגוריו בהולנד ברכב בכניסת השבת לאחר זמן 

רבינו תם, לעיני כל קהל מאמיניו!!!

סיפר  צוקר שליט"א  צבי  ר'  הרה"ח  ברלנד  חתנו של 

לנו, כי הסיבה שעזב את שובו בנים לפני עשרים וחמש 

זלזל  שברלנד  רבים  מקרים  שראה  משום  היא  שנים 

בהלכה, כגון בליל פסח כשהתברר ששכחו לעשר את 

ועוד  להתירם,  הבל  של  פלפול  ברלנד  עשה  המצות 

מקרים רבים, וכן משום שדיבר בזלזול נורא על תנאים 

ואמוראים וצדיקים גדולים.

החילונית  לטלויזיה  התראיין  ברלנד  שנים  כ4  לפני 

חילונית  אינצקלופדיה  מתוך  מקריא  שהוא  ורואים 

שז'אן דארק )כופרת נוצריה( היתה נביאה ובסוף 
שלושים  מטר  היה  הגדול  אלכסנדר  אותה,  שרפו 

וחמש, קטן קומה מלא עורמה, אנטיונוס היה הקיסר 

את  ולקח  אשתו  את  גירש  השמיני  הנרי  אתונה,  של 

מי  אומר שכל  והוא  הכנסיה,  חוקי  נגד  הנערה שלה, 

האלו,  הספרים  כל  את  ללמוד  צריך  בישיבה  שלומד 

את  לקבל  ניתן   .213 שלוחה  ברסלב  בקו  מושמעת  )ההקלטה  עפ"ל. 

ההסרטה במייל(.
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ישנם הקלטות בקו ברסלב )שלוחה 213( בה שומעים את 

ברלנד מברך ברכת שהכל בשתי שניות כשהוא חוטף 

וכן  חובה,  ידי  יוצאים  לא  שודאי  באופן  המילים  את 

אומר שם  ואינו  בחופה  ברכות  מברך  שומעים שהוא 

ומלכות אלא אומר במהירות: ברוך אתה מלך העולם 

)הקלטה זו מושמעת גם בקו שובו בנים(.

ישנה הקלטה בקו ברסלב )שניתן לשומעה גם בקו שובו בנים( 

מהכלא  שנמסר  בשיעור  כיפור  יום  בערב  ברלנד  בה 

כיפור  ביום  "גם  השיעור:  באמצע  למישהו  אומר 

צריך לעשן, תכין לנו סיגריות ליום כיפור".

ישנה הקלטה בקו )שלוחה 213( בה ברלנד אומר: "כתוב 

בפלא יועץ שכל בן צריך לקחת מקל ולהכות את 

על  העצמות,  כל  את  להם  ולשבור  ואמו  אביו 
התאוות שגרמו לו", )ההיפך ממה שנאמר בתורה "מכה אביו ואמו 

מות יומת", למותר לציין כי בפלא יועץ לא מובא דבר כזה(.

בדרשותיו היה מזכיר את שמו של הסמ"ך מ"ם ואשתו 

במלואו, נגד דברי האר"י הקדוש הכותב שהמזכירים 

אותם בשמם המלא עובר על ושם אלהים אחרים לא 

תזכירו,

שלו  הבגידות  את  ראיתי  מעיד:  לשעבר  שלו  תלמיד 

באנשים הכי קרובים אליו שממש מסרו נפשם וממונם 

וזמנם לגדל אותו ואת משפחתו, מה לא עשו בשבילו 

והוא ברגע אחד מכר אותם הלשין אותם ביזה אותם 

ברבים. ראיתי את השקרים הגסים שלו בענייני ממון, 

הוראות  להחתים  תלכו  אומר  אותו  שמעתי  באוזניי 

פעמיים  יחוייבו  והם  פעמיים  אותם  ותחתימו  קבע 

וככה הם יזכו פעמיים. ועוד שאר גזילות.

ברלנד הולך עם טלית ותפילין בלילה בפרהסיא, נגד 

ההלכה שמותר רק בצנעא.

להם  ואמר  לאנשים  פעמים  מאות  שיקר  ברלנד 
תבואו אלי בשעה זאת וזאת, אני יפגוש אתכם במקום 

וזה, והכל היה שקר וכזב, המתינו לו שעות והוא  זה 

לא הגיע.

אפשר  שאי  מלא  בפה  ומודים  יודעים  תלמידיו  כל 

ימים הוא  כי אחרי כמה  לסמוך על מה שהוא אומר, 

אומר בדיוק להיפך. והם מנסים איך שהוא להבין מהי 

דעתו האמיתית.

בנים  היה בכלא בהולנד פרסמו בקו שובו  כשברנלד 

שברלנד אמר לחסידיו, גברים נשים וילדים, לומר את 

כל התהילים במשך שלוש שעות מהשעה 10 ועד אחד 

לאחר  בערב  מהכלא.  ישתחרר  שהוא  כדי  בצהריים 

אומר:  הוא  במעצר  להשאירו  הורה  המשפט  שבית 

"התפללתי שהתפילות שלכם לא יתקבלו, הרב רוצה 

להשאר בכלא". )הקלטה שמושמעת בקו ברסלב(.

התנועה.  בחוקי  גורף  באופן  לזלזל  ברלנד  של  דרכו 

לנסוע  שלו  לנהגים  ברלנד  מורה  בנסיעותיו 

חשוכים,  צרים,  בכבישים  גם  מופרזת  במהירות 
ולא  כבד  בערפל  ומכוסים  מגשמים  רטובים 
על  נעצר  הוא  פעמים  מספר  אדום.  באור  לעצור 
תמיד  אבל  חמורות  תנועה  עבירות  על  המשטרה  ידי 

הצליחו העסקנים להפעיל מישהו בחלונות הגבוהים 

שיפטור אותו ללא עונש, וכך שוב ושוב הוכחה גדולתו 

וצדקת דרכו וכביכול השעה משחקת לו ומזלו זורח, 

באופן שגורם לצעירי הצאן להתלהט לזכות להתקרב 

אליו ולהיות שותפים עמו במעשיו המופרעים. כמעט 

רכבים עם  רודפים אחריו עשרות  הנסיעות שלו  בכל 

נהגים ונהגות חדשים ממש ללא כל ניסיון, עם מכוניות 

במהירות  נוסעים  וכולם  ראוי,  ביטוח  ללא  מושכרות 

מופרזת, עוברים באור אדום וגם נוסעים בנתיב הנגדי 

באופן שמסכן אותם ואת הרכבים האחרים בכביש רק 

בשביל הזכות להיות הכי קרובים לרכב שבו הוא נוסע 

ולהגיע ראשונים כדי לזכות לראות אותו יוצא מהרכב 

ולתפוס מקום קרוב אליו.

הזלזול העמוק הזה בחוקי התנועה מציג אותו כצדיק 

שלו  לחסידים  וגורם  דיין  ולא  דין  לו  שאין  יכול  כל 

החוגים  מכל  הדור  גדולי  בכל  עמוק  באופן  לזלזל 

על  לעבור  חמור  באיסור  אוסרים  כאחד  שכולם 

לנפשותיכם"  מאד  "ונשמרתם  משום  התנועה  חוקי 

אדם  חיי  של  הפקרות  מאיסורא".  סכנתא  ו"חמירא 

עם זלזול כל כך עמוק מובילים ממש לביזוי תלמידי 

ולהריסת  לצדיק"  להתבטל  זכו  ש"לא  חכמים 
הישיבות  החיידרים,  של  החינוכית  ההשקעה  כל 

הקדושות ומשפיעה לרעה אפילו על החינוך במוסדות 

לבנות  וממש עוקר כל ניסיון להנהיג את הדור הצעיר 

בשפיות מינימאלית.

לקחת  האברכים  ואת  הישיבה  את  הנהיג  ברלנד  וכן 

הלוואות וגמחי"ם בלי שיש איזה קצה של מושג 
מהיכן יחזירו את הכסף, בניגוד גמור לדעת ההלכה 
גמור  ובניגוד  לשלם,  מהיכן  כשאין  ללוות  שאסור 

שלא  מאוד  להזהר  שיש  מברסלב  נחמן  רבי  לדעת 

להכנס לחובות.

ישנה הקלטה בקו שבה ברלנד אומר: "כל אשה צריכה 

ללמוד דף היומי, הגמרא זה רק סיפורים, אחר כך לאט 

לאט יתחילו ללמוד גם קצות החושן".

ידועים מאות רבות של מקרים שברלנד שינה שמות 

בכתיבת  גדולות  לבעיות  גרם  זה  ודבר  לאנשים, 

עצמו  ברלנד  כולל  האיש  של  מכריו  כשכל  הכתובה 

וברבים בשם הקודם, אך  לו ביחיד  ממשיכים לקרוא 

בכתובה ברלנד דואג שיהיה כתוב דווקא השם החדש 

היא  הכתובה  כזה  במקרה  כאשר  כלל,  נקלט  שלא 

פסולה.

נשותיהם  את  להביא  לחסידיו  התיר  ברלנד  כידוע 

לאומן בראש השנה, נגד דעת כל גדולי ברסלב שכתבו 

וזעקו שזהו היפך הצניעות, ופעם אחת הורה לחסידה 

על  לשמור  בארץ  ישאר  ושבעלה  לאומן  לטוס  אחת 

הילדים.

בזמן יישור השטח של שובו בנים במירון עקרו חסידיו 

להזהירם,  ניסו  עסקנים  וכשכמה  גסה,  ביד  קברים 

עוד  כאן  יתווספו  מעט  שעוד  העסקנים  את  הזהירו 

קברים.

כמו כן ברלנד חיתן פעם אחת תלמיד עם אישה והורה 

לה שהיא שורש נשמתו, ולאחר מכן התברר שהיא 

גויה ואימה לא התגיירה, וכן ידוע על כמה מקרים 
שגייר אנשים ללא בית דין.

עם  נכנס  אותו  שראה  מהגבאים  אחד  העיד  כן  כמו 

תפילין בראשו לבית הכסא.

כמו כן היה מורה להשתמש בקטן אף שהגיע לחינוך 

ולהגיד לו במפורש לחלל שבת לצורך הציבור, ופעם 

הורה  ברובע המוסלמי  בישיבה  אחת שכבה החשמל 

לקחת ילד כבן שמונה ולצוות עליו להדליק את האור.

וכן ידוע לנו מעדויות נאמנות, שכמה פעמים נשבע 

שבועה ואחר מכן עבר על השבועה.

שוד המליארדים הגדול בהיסטוריה היהודית
מוסדות  של  העצומים  החובות  על  השמועות  למרות 

וכפי  לברלנד,  חסר  היה  לא  מעולם  כסף  בנים,  שובו 

שנהג להתבטא שכסף הוא כמו אוויר ויש תמיד כמה 

שובו  של  ההתרמות  מערכת  שרוצים.  ומתי  שרוצים 

בכולל  אברך  כל  שכן  בארץ,  מהגדולות  הייתה  בנים 

שובו בנים חוייב לאסוף חצי יום הוראות קבע לשובו 

בנים ברחבי הארץ, והאברך היה מקבל עשרים אחוז 

שלא  )ומי  היחידה,  משכורתו  היתה  וזאת  מהתרומות, 

הסכים לאסוף כסף לא קיבל שקל מהכולל, גם אם יש לו משפחה מרובת 

עדויות(,  כמה  שקיבלנו  כפי  רעב,  וחרפת  לחם  לפת  הגיע  אם  וגם  ילדים 

כמה  בנים  לשובו  נכנסו  אלו  קבע  ומהוראות 
מליוני שקלים כל חודש, ומלבד הסכומים הגדולים 
נכנסו  הקבע,  בהוראות  כסדרם  תמידים  שנכנסו 

לתת  שהגיעו  אנשים  דרך  אדירים  סכומים  לברלנד 

פידיונות בקבלת הקהל שנערכה כמעט בכל יום ועד 

לשעות הקטנות של הלילה, כשכל מי שרצה להכנס 

ומי  סכום של עשרת אלפים שקלים,  חוייב לתת 
סכומים  לתת  חוייב  וכדומה  למחלה  ברכה  שרצה 

מטורפים, לפעמים עשר אלף דולר, או עשרים אלף 

דולר, הכל כיד הרשעות והאכזריות שנחה על ברלנד 
הדמיון  כיד  הבטחות  הבטיח  ברלנד  שעה.  באותה 

שהדברים  חשש  שום  ללא  רגע,  באותו  עליו  ששרה 

לא יתקיימו, כאשר ההבטחה שהבטיח לא התקיימה 

ברלנד ניצל זאת כדי לדרוש סכום כסף נוסף שהאדם 

יתרפא וכדומה, כשהוא מסביר שיש עליו דינים קשים 

מאוד והסכום שנתן בתחילה אינו מספיק.

אחד  בפנינו  שהעיד  )כפי  כך  היה  בביתר  הקהל  קבלת  סדר 

מפורשי שובו בנים(, נפתלי ביטון היה למעלה בדירתו של 

שואל  והיה  בכניסה,  למטה  היה  עמר  ויעקב  ברלנד, 

את כל מי שהגיע מה הענין שבגללו הגיע, כדי שידע 

מתי להכניסו וכדומה, ואז היה מתקשר בסתר ומודיע 

לנפתלי ביטון מהי מטרת כניסתו של אדם זה, ונפתלי 

לברלנד  נכנס  וכשהאדם  לברלנד,  זאת  הודיע  ביטון 

לו  אמר  מיד  כשברלנד  ומשתומם  מופתע  עומד  היה 

האמין  הוא  וכך  אליו,  הגיע  שבשבילה  הסיבה  את 

בברלנד והיה מוכן לתת לו אלפי שקלים.

שקלים  מיליוני  חודש  בכל  קיבל  שברלנד  מכיון 

שנגזלו מאנשים קשי יום וחולים שלקחו הלואות 

כדי לתת את הכסף, הרי שאין זה כלל חכמה וגדולה 

לחלק לאנשים שרצה את הערכתם צדקות גדולות של 

אלפי שקלים, כשהוא מקבל על ידי זה שם של בעל 

צדקה גדול ומופלג, שאין לו תאוות ממון כלל.

חלק מהמליונים שנכנסו בכל חודש שימשו לפרנסת 

משפחתו העניפה של ברלנד, 7 ילדים 70 נכדים ועוד 

מספר רב של נינים, לכולם דירות בירושלים ולחלק 

מהם דירות באומן, וכן מימן את כל החתונות והבר 
מצוות ושאר השמחות, מלבד כ25.000 ₪ בחודש לכל 

משפחה, ועוד מליונים שהופקדו בבנקים בשוויץ.

מיוחד  מבצע  על  ברלנד  הכריז  שנים  כארבע  לפני 

של סבסוד הנסיעות בראש השנה לציון רבנו באומן. 

ידוע  )ושמו  במבצע  לסייע  שהתגייסו  הנדיבים  אחד 

תרומה  לו  העביר  בנים(  שובו  אנשי  בין  ומפורסם 

מכן  לאחר  ימים  דולר. מספר  אלף   200 סך  על  בצ'ק 

הגיע מנהל של אחת הישיבות בברסלב שבמשך שנים 

היה מגדולי מתנגדיו וביקש ממנו תרומה היות שכבר 

למגידי  משכורת  לשלם  הצליח  לא  חדשים  שלושה 

השיעורים וכו'. ברלנד ביקש מאחד ממקורביו לפרוט 
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את הצ'ק והעביר את הכסף כולו במזומן לאותו מנהל 

שמימות  והכריז  להתאפק  היה  יכול  שלא  ישיבה, 

הבעל שם טוב לא היה צדיק כזה בעם ישראל, ומאותו 

יום לא נשמע ממנו אפילו מילה אחת של התנגדות, 

וכו'. המבצע  נסע לבקר את ברלנד במרוקו  והוא אף 

של הטיסות כמובן לא יצא לפועל, אבל ברלנד כבש 

הסיפור  עצמו  על  חזר  וכך  מתנגדים.  של  נוסף  מעוז 

הזה מאות פעמים, ברלנד השתמש בחלק גדול מכספי 

של  תמיכתם  את  לקנות  בכדי  והפידיונות  התרומות 

הרבה מחשובי הדור, וגם את שתיקתם של אלו שרצו 

להזהיר את הציבור מפניו.

כל  הכלא:  מבית  מוקלטת  בהודעה  אומר  ברלנד 

להוצאות  לתרום  כדי   ₪ 1000 ללוות  חייבת  משפחה 

המשפט, עד כניסת השבת כל משפחה חייבת לתרום 

כסף  עוד  צריך  שהוא  פעם  בכל  וכך  שקל,  אלף 

לחסידיו  בקריאה  שוב  יוצא  הוא  המשפט  להוצאות 

לתרום עוד ועוד ללא גבול.

בביתו  הייתי  מספר:  בנים  בשובו  שהיה  חשוב  אברך 

ונתתי לו אלף דולר ביד פדיון והוא הבטיח לי בקרוב 

הישועה  באה  ולא  חדשים  כמה  חלפו  בן,  ממש 

המובטחת, נכנסתי אליו עוד פעם עם מעטפה מלאה 

שטרות, והפעם הוא הבטיח ונקב תאריך ליום הלידה 

והברית, ובסוף לא דובים ולא יער, סתם הבטחות שווא 

וכזב. )לפני שנתתי את הפדיון שמעתי שאמר לאחד 

שדיבר איתו שכבר נתן לו סכום עצום לפדיון שיבוא 

שוב בקרוב עם פדיון של 30,000 דולר!(. היה אחד 
שאמו חלתה במחלה הנוראה, והוא נתן פדיון לברלנד, 

והוא הבטיח לו שהיא תהיה בריאה, וכשהיא נפטרה 

אחרי זמן קצר, הבחור הזה נשבר מאוד, בגלל שהוא 

בה'  שלו  האמונה  וכל  ברלנד,  של  להבטחתו  האמין 

והוא התחיל להקשות קושיות על  יתברך התערערה, 

בא  היה  וכשהוא  חז"ל,  דברי  ועל  והנהגתו  יתברך  ה' 

לדבר איתי הייתי מתחמק ממנו, כי אין שום קושיות 

יתברך, אבל על טענתו ש'הרב' ברלנד הבטיח  על ה' 

שאמו תבריא לא היה לי מה לענות.

הבל  הם  עליו  המתפרסמים  המופתים  סיפורי  כל 

הבלים, מתוך עשרות אלפי הבטחות שהוא הבטיח 

 10 אותם  ואת  מההבטחות,  אחוז   10 התקיימו 
אלפי  עשרות  את  היום.  כל  מפרסמים  הם  אחוז 
מספרים,  לא  הם  התקיימו  שלא  האחרות  ההבטחות 

חולים  עשרות  על  ישמע  יברר  שקצת  מי  אבל 

שהוא הבטיח להם שיתרפאו ובגללו הם לא עשו 

שמחה  ר'  )לדוגמא  מתו.  הם  ולבסוף  טיפולים 
בנדרסקי מביתר(, ועוד אלפי הבטחות שלא התקיימו 

כלל. מי שהתעקש מאוד קיבל בחזרה את כספו, אולם 

בתירוצים  כספם  את  בחזרה  קיבלו  לא  האנשים  רוב 

שונים ומשונים.

פדיון  לברלנד  שנתן  מאוד  חולה  אחד  אדם  היה 

יתרפא  שהוא  הבטיח  וברלנד  דולר,  אלפים  עשרת 
בעוד זמן מסויים, ועברו כמה חודשים לאחר מכן והוא 

לא התרפא, והוא ניגש לברלנד לשאול אותו למה לא 

זה  הקב"ה  של  'יומו  לו  אמר  וברלנד  עדיין,  התרפא 

אלף שנה'. לא עבר זמן מרובה ואותו אדם נפטר.

יהודי מבוגר בבית שמש שאביו היה חולה מאוד נתן 

פדיון לברלנד על ידי שלווה כספים מאנשים, וברלנד 

אחרי  נפטר,  אביו  למחרת  יבריא,  שאביו  הבטיח 

השבעה היהודי הזה התקשר לברלנד ושאל אותו הרי 

הבטחת שאם אתן עשר אלף שקל הוא יקום מחליו, 

ענה לו ברלנד: אכן אביך לא מת, פשוט לקחתי אותו 

יצויין שאביו  רבינו הקדוש,  להיכל של  אותו  והעלתי 

לא היה שומר תורה ומצוות.

ישנה הקלטה בקו )שלוחה 214( בה ברלנד מבטיח לבנו 

של הרב שיק מיבנאל שאביו יחיה עוד שלוש שנים, 

ימים לפני פטירתו של הרב  נערכה ארבעה  זו  שיחה 

שיק!

ואשתו  יהודי  באו  קטיף  מגוש  ההתנתקות  לפני 

מארצות הברית לברלנד ושאלו אותו מה ניתן לעשות 

כדי למנוע את ההתנתקות, וברלנד אמר להם שאם הם 

יביאו חצי מליון שקל פדיון לא תהיה התנתקות! 
הזוג הזה אכן אספו כסף מכל בני קהילתם עד שהגיעו 

לסכום עתק זה, ונתנו לברלנד, למותר לציין שהכסף 

מעולם לא הוחזר להם.

ישנו אדם שהיתה לו סבתא חולה, והתקשר לברלנד 

כשהיה בחו"ל, ואמר לו לתת פדיון עשרים אלף שקל, 

כהן מבית שמש מחבר הספרים  דוד  להרב  והתקשר 

אור ההלכה, והוא אמר לו שהוא כבר מדבר רבות נגד 

ונתן  בקולו  שמע  לא  והוא  והבאבות,  העינים  מאחזי 

לברלנד פדיון, ואחרי שבועיים הסבתא נפטרה.

ישנו אברך צעיר המתגורר בראשון לציון שנולד לו ילד 

ונתן לו  ונתן לברלנד פדיון עשרים אלף שקל,  חולה, 

את הכסף, ואחרי כמה ימים הילד נפטר.

בראש השנה ה'תשמ"ט בה נסעו לראשונה כמאתיים 

היתה  עדיין  כשהדרך  לאומן  מאנ"ש  איש  וחמישים 

בשליטת ברלנד, והיתה לו חברת נסיעות בשם "מסעות 

הנחל", גבה שודד זה מכל נוסע לא פחות מאלפיים 

וחמש מאות דולר )2,500$!( כשבין המשלמים היו 
גם יתומים שלא רצו לוותר על הנסיעה לאומן לר"ה. 

לאחר ר"ה התוודע ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל כי אירע כאן 

שוד לאור היום וכי המחיר הרלוונטי אינו עולה על סך 

700$ לנוסע. קרא ר' לוי יצחק למקורבו הר"ר מנחם 

שובו  נגד  במאבק  לפתוח  עליו  ופקד  הי"ו  לנדסמן 

הגנוב, כשהוא  ולתבוע מהם את החזרת הכסף  בנים 

מתבטא קשות נגדם! והוציאו אז מכתב בשול במאה 

שערים שעומדים לתבוע אותם בבי"ד, ושר' לוי יצחק 

בנדר זועק מרה על הדבר. כהמשך למאבק ייסדו זקני 

וחשובי אנ"ש את "הועד העולמי של חסידי ברסלב" 

שגאל את הנסיעות לאומן מידי שובו בנים.

לפני כחמש שנים הכריז ברלנד על מבצע גדול לסבסוד 

במקום  דולר   300 תעלה  טיסה  שכל  לאומן,  הטיסות 

700 דולר, אלפי אנשים נרשמו בתחילת השנה לטיסות 

אלו, ושילמו את הכסף במזומן, אלא שלקראת ראש 

לתשלום  כסף  להם  אין  כי  בנים  שובו  הודיעו  השנה 

על הטיסות וכל הטיסות לא יצאו לפועל, ולא זו בלבד 

האנשים  אלפי  ששילמו  הדולרים  מליוני  גם  אלא 

כספם  את  קיבלו  לא  הגדול  ורובם  היה  כלא  נעלמו 

בחזרה עד היום הזה! למותר לציין כי ברלנד אף לא 

ביקש סליחה או התנצל על כך.

כשהיה ברלנד צריך כסף ביקש להתרים אותיות לספרי 

לא  הכסף  בפועל  אבל  כסף,  הרבה  אספו  וכך  תורה 

שימש לספר תורה אלא לצרכים אישיים ומשפחתיים.

להתגורר  ועבר  ברק  בני  את  עזב  שברלנד  לפני 

בי- אנ"ש  ליבותיהם של  את  לרכוש  רצה  בירושלים, 

וגמחים  אנשים  אצל  דולר  אלף  כ-50  ולוה  והלך  ם, 

היום  כמו  עתק  בסכום  מדובר  ההם  )בימים  שונים 

מליון ויותר!( הגיע לי-ם והתחיל לפזר את הכסף בין 

גדולי אנ"ש כ"בעל צדקה" הגדול בעולם... כך גם נתן 

חודש,  עבר  אלפים.  כמה  זצ"ל  שפירא  שמואל  לר' 

התחיל  והעסק  ההלואות,  מחזיר  שאיננו  חדשיים 

להתפרסם בב"ב. כמה מאנ"ש שרצו למנוע את חילול 

ה' הגיעו לגדולי אנ"ש להתייעץ מה לעשות. כשהגיעו 

לחדרו  ונכנס  להמתין,  מהם  ביקש  שמואל,  לר' 

להם...  והגישם  ממנו  שקיבל  הכסף  את  כל  והוציא 

"לא  הכסף  כשקיבל  שמיד  להם  הסביר  לתדהמתם, 

הריח לו הענין כ"כ".... ולכן לא השתמש בזה.... על אף 

שהיה באותם שנים נצרך גדול כידוע. ועל הרגשת ריח 

כזה נאמר: בני, טהרה יש בך...

ההצגה הגדולה - כיצד הצליח אליעזר ברלנד לעבוד במשך עשרות שנים על כל הציבור 
ולהראות עצמו כעובד ה' מופלג וצדיק גדול

רבים מאלו שנכחו עם ברלנד בביתו ועזבו אותו לאחר 

מכן מעידים, שכשהיה ברלנד מתפלל בביתו ולא היו 

שחרית  תפילת  כל  מתפלל  היה  באיזור  אנשים 

היומי  דף  שיעור  שומע  ואח"כ  שעה,   רבע  במשך 
פתאום  לדירתו  מגיעים  אנשים  כשהיו  ואילו  ברדיו, 

התפילה היתה נמשכת זמן רב בניגונים.

סיפר לנו אחד מחשובי המשפיעים בברסלב מתלמידיו 

המובהקים של ר' לוי יצחק בנדר: "אתם מספרים לי 

מי זה ברלנד? עד כמה הוא שקרן? אני כשהייתי בחור 

עם  הולך  הייתי  שנה(  מ40  למעלה  )לפני  ברק  בבני 

שהוא  חושבים  היו  כולם  להתבודדות  לשדה  ברלנד 

"עובד" ומתבודד שעות אבל אני הייתי איתו והוא היה 

ישן בשדה!! זה מה שהוא היה עושה, ישן!!"

נרחב  ידע  לו  ויש  ארוכות,  לומד שעות  אמנם  ברלנד 

ומדרשים  הפוסקים  ובספרי  ומפרשיה,  בגמרא 

וחסידות וזוהר וקבלה כדומה, ובשיעורים הוא מצטט 

ללא  מאוד,  שטחית  בצורה  הכל  אך  מקורות,  הרבה 

עומק כלל.

ניתן לבדוק האם בכל מאות השיעורים שלו יש שיעור 

מהרש"א  או  בתוספות  מהלך  מסביר  הוא  שבו  אחד 

הלכתית  תשובה  פעם  כתב  האם  לסופו?  מראשו 

שמוקסמים  דברו  שומעי  האם  שהוא?  כל  בנושא 

פעם  שאלו  והדבורים  החרדל  בסוגיית  מפלפוליו 

הוא באמת  בדבריו? האם  יש ממש  אם  תלמיד חכם 

אנחנו שאלנו  ורציני?  יסודי  באופן  מבין את הסוגייה 

שברלנד  במפורש  מפיהם  ושמענו  חכמים  תלמידי 

הדבורים  בין  ומרפרף  החרדל  להבות  באש  מלהטט 

אבל לא מבין כלל על מה הוא מדבר. כך כפשוטו.

ישנם מספר שיעורים קבועים שעליהם הוא נוהג לחזור 

ניתו  גוזמה  שום  וללא  שנים  עשרות  כבר  בהתמדה 

לומר שהוא חזר עליהם כבר מאות פעמים. בשיעורים 

של  ניסיונו  על  רבה  בהתרגשות  מספר  הוא  האלה 

אליעזר עבד אברהם להתבטל לדעתו בלכתו להביא 

את רבקה; על מחלוקתם של יוסף הצדיק ושבטי י-ה 

להם  היה  לא  אבל  ותמימים  שלמים  צדיקים  שהיו 

השגה בגדולתו של יוסף הצדיק האמת; על גדולתו של 

משה רבע"ה בעת שגבר והצליח לחטוף את הלוחות 

מידיו של הקב"ה; על מחלוקת קורח גדול הדור ועדתו 

של  לדעתו  להתבטל  שסירבו  בגלל  באדמה  שנבלעו 
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בעת  ישראל  בני  של  ניסיונם  על  ע"ה;  רבינו  משה 

בתלונותיהם  גרמו  ואיך  במדבר  מרים  באר  שנגנזה 

למשה רבע"ה להכות בסלע; ועל הפגם הגדול שפגמה 

ע"ה  רבינו  משה  על  התמים  בדיבורה  הנביאה  מרים 

מאוד  מאוד  מטרה  היתה  האלו  השיעורים  לכל  וכו'. 

גם  כמו  והפשוט  הקטן  שהיהודי  להראות  מגמתית: 

גדולי וחכמי הדור, תמיד תמיד טועים לגבי "הצדיק" 

ואין להם שום אפשרות או זכות להרהר אחר מעשיו 

שכל  ולהוכיח  ותמוהים,  מוזרים  מעשים  אלו  אם  גם 

הבחירה של האדם היא רק האם להתבטל לצדיק או 

את  יהפוך  הצדיק  פעמים  כמה  כלל  משנה  ולא  לא, 

שמאל  ועל  שמאל  שהוא  ימין  על  ויאמר  חברברותיו 

שהוא עורבא פרח. השיעורים האלו שעליהם הוא חזר 

ללא הרף שירתו היטב את מטרתו למחוק כל הרהור 

בשכל  להשתמש  ניסיון  כל  המוזרים,  מעשיו  אחר 

הישר כדי לשפוט האם זו היא דרך התורה והמסורה 

לנו מפי רבותינו, ולגרום לאנשים לחשוב שכל הפורש 

ממנו כפורש מן החיים ושאין שום דרך לקבל מרבנו 

ללא תיווכו. הדברים ידועים ומפורסמים וכך אומרים 

אנשיו בפה מלא.

כל המדריגות הגבוהות שדיבר עליהם בשיעוריו, של 

פרישות מכל תאוות העולם הזה, לא לאכול, לא לישון, 

וכדומה, הכל היה אחיזת עינים ורמאות, כדי להראות 

ולרמז עד כמה הוא פרוש מכל התאוות והגשמיות.

אין ספק שרואים אצלו עבודות לא רגילות, אבל המכנה 

בפומביות  לראווה  נעשה  שהכל  הוא  המשותף 

הראשונים  מהימים  גיחוך,  כדי  עד  מוגזמת 

 6 מתפלל  שהוא  יודעים  כולם  לברסלב  להתקרבותו 

ברק,  בבני  ברסלב  ישיבת  של  הגג  על  שעות שחרית 

כולם יודעים שהוא פרוש 30 שנה, כולם יודעים שהוא 

ביזיונות  יודעים שהוא מקבל  כולם  לאט,  לאט  אוכל 

ילד  מכל  לבקש  הרצפה  עד  ראשו  ומכופף  באהבה 

שהוא  יודעים  כולם  בתשובה...  אותו  שיחזיר  חלק'ה 

מחלק את כל הכסף לצדקה וכל פעם שבאים לבקש 

ממנו צדקה הוא מרוקן את כל כיסי חליפתו ומכנסיו 

וחולצתו כמכריז ואומר: הנני כולי שלך... כולם יודעים 

שהוא מתבטל לכל אחד ואף מוכן לקפוץ למקווה עם 

הכובע והחליפה אם רק יבקשו ממנו זאת... כל אחד 

ספרים  מאות  לראות  צריך  קהל  לקבלת  שנכנס 
הארונות  כל  ועל  השולחן  רחבי  כל  על  פתוחים 

ואדני החלונות וכו' וכו'.
בשל  אבל  בפהרסיא  עושה  הוא  מה  יודעים  כולם 

הוא  מה  יודע  לא  אחד  אף  כמעט  ההדוקה  השמירה 

שהכי  מהדברים  אחד  ואכן  חדרים.  בחדרי  עושה 

כל  של  הראוותני  האופי  את  ביטוי  לידי  מביאים 

אישיותו הוא "הצגת המתמיד" המושלמת שלו, דבר 

הדורות  מגדולי  אחד  שום  אצל  מצינו  לא  שמעולם 

שטרחו להצניע את עבודת ה' שלהם וכל מה שנגלה 

שנראה  מה  וגם  מגדולתם  מזעיר  מעט  רק  הוא  לנו 

רבנו  כמאמר  שלהם  ה"פסולת"  רק  הוא  בספריהם 

ז"ל. שמענו סיפורים מופלאים על הרבה "מתמידים" 

בדורות הקודמים ויש הרבה כאלה בדורנו, אבל מעולם 

לא ראינו ולא שמענו על סבא שמגיע לחתונת נכדו 

מסויים  שבשלב  ספרים  משישים  פחות  לא  עם 

חייבים להיות מונחים לעיני כל הציבור על שולחן 
הכבוד!!!

חשוב  כך  כל  כך  שכל  סנדק  על  מעולם  שמענו  לא 

מצוות  לקיום  פנויה  שניה"  "מיליארדית  כל  לנצל  לו 

עסוק  המוהל  כאשר  ולכן  ולילה"  יומם  בו  "והגית 

לגמרי  מחופרות  הסנדק  של  עיניו  ופריעה  בחיתוך 

באותיות הקטנות של ה"קצות החושן" והספר מכסה 

והמתריסות  המפוזרות  הפאות  שרק  באופן  פניו  את 

מעידות לצלם מי הוא זה ואי זה הוא שהוא והתורה 

הפכו להיות ממש אחדות אחד...

מישהו מהחסידים הנלהבים שאל את עצמו פעם האם 

או למלמל שורות  להרהר  הזה  בזמן  יכול  לא  ברלנד 

אולי להתבודד בתפילה  או  בזכרונו?  גמרא המונחות 

בינו לבין קונו? או סתם כך בפשיטות להידבק באהבה 

מישהו  לשמה?  מצווה  בעשיית  יתברך  בה'  וביראה 

שאל את עצמו מה פשר היוהרה המטורפת הזאת?

יוצא  הוא  התמונה שבה  את  מכיר  מחסידיו  אחד  כל 

החומה  ברחוב  מגוריו  בבניין  המעלית  מפתח  בלילה 

השלישית ולמרות העובדה שבין פתח המעלית לרכב 

מטר  מעשר  יותר  לא  מפרידים  ברחוב  לו  שממתין 

את  שמאיר  ביד  פנס  עם  ללכת  מקפיד  ברלנד 
הגמרא הפתוחה בידו וכל כולו דוגמה חיה לקיום 
ספורות  כאילו שבשניות  בדרך"...  "ובלכתך  מצוות 
אלו הוא לא יכול לחשוב מחשבות של תורה או דבקות 

וחייב דווקא ללמוד בתוך הספר בעיון מעמיק לעיני כל 

מאמיניו הנלהבים.

ההיפך הגמור מהדרך של ברסלב
לשמוח  ותמימות,  פשיטות  היא  ברסלב  של  הדרך 

לאט  לדרגה  מדרגה  ולעלות  הטובות,  בנקודות 

למעלה  ומלעלות  אור,  מריבוי  מאוד  ולהזהר  לאט, 

אחד  שזהו  נתן  ר'  בדברי  מבואר  כאשר  ממדריגתו, 

הפגמים הגדולים ביותר. 

ואולם דרכו של ברלנד היא ההיפך הגמור, בשיעוריו 

שמונה  לומד  שאינו  שמי  כך  על  סוף  בלי  חוזר  הוא 

שאינו  מי  כלום,  שווה  אינו  ביממה  שעות  עשרה 

קם  שאינו  ומי  כלום,  שווה  אינו  שעות  שש  מתבודד 

בחצות אינו שווה כלום, ומי שפוגם פגם אחד בשמירת 

כלום,  שוים  אינם  הטובים  מעשיו  כל  כבר  העינים 

"מי  אומר:  ברלנד  בה   )214 )שלוחה  בקו  הקלטה  ישנה 

שמסתכל פעם אחת על אשה הוא חייב מיתה!". 
וכך כל דרכו היא להפליג ולהגזים בחומרת כל דבר, 

כאלו  ישנם  אשר  מופלג,  אור  ריבוי  באנשיו  ולהכניס 

שהם  דברים  ולעשות  עצמם  לקרוע  להם  גרם  שזה 

לבסוף  שהם  עד  ולמדרגתם,  לכוחותיהם  מעבר 

נשברו ונפלו לגמרי, וישנם כאלו שמלכתחילה נשברו 

מדרישותיו הגבוהות, עד שנפלו מכל יהדותם.

מושגים  ומערבב  לנושא,  מנושא  עובר  היה  בשיעוריו 

גבוהים בקבלה עם סיפורי פוליטיקה והיסטוריה של 

הגויים ובדיחות תפלות, וסוגיות מסובכות בגמרא עם 

רעיונות בעבודת ה', והתלמידים היו יוצאים מבולבלים 

כשבשיעור  להבין,  שרצה  מה  הבין  אחד  וכל  לגמרי, 

בשיעור  שאמר  ממה  הגמור  ההיפך  אומר  הוא  אחד 

שכל  ברסלב  של  מדרכה  הגמור  ההיפך  וזהו  השני, 

כולה ישוב הדעת ורצינות, כשהתלמידים נזהרו תמיד 

או  להוסיף  בלא  מופלא,  בדיוק  הדברים  את  להעביר 

רבינו  של  והדרכה  עצה  כל  כי  ביודעם  דבר,  לשנות 

והמנהג  המסורת  כפי  לקיימה  יש  ותלמידיו   הקדוש 

מדור לדור.

כמו כן בקרב חסידי ברסלב בכל הדורות ידעו כי רבי 

נחמן מברסלב הוא צדיק הדור עד ביאת המשיח, ורבי 

רק  הם  אחריו  שבאו  התלמידים  ושאר  מברסלב  נתן 

ומלמדים  הרבי,  של  אורו  אות  הממשיכים  תלמידים 

עשה  ברלנד  אולם  לאחרים,  והדרכותיו  עצותיו  את 

ומבטיח  עתידות,  המגלה  ממש,  לאדמו"ר  עצמו 

הבטחות, ומייעץ בכל תחומי החיים ללא הגבלה, ואף 

את השמות שיתנו תלמידיו בברית לילדיהם הוא היה 

היחיד שקובע.

ברלנד בעצמו אמר פעמים רבות מאוד לתלמידיו 
התעבר  מברסלב  נחמן  ורבי  הדור,  צדיק  הוא  כי 
כי זכה לפי שנים מרבינו  ואף הכריז על עצמו  בו, 
גולדבלום  אשר  יהודה  ברלנד  של  חתנו  הקדוש. 
הוציא ספר שלם בשם "אור הצדיק", בו הוא מסביר 

צדיק  ובדורינו  חי,  שהוא  הדור  צדיק  יש  דור  שבכל 

הורה  כעניו  עצמו  להראות  כדי  ברלנד.  הוא  הדור 

ברלנד לגנוז את הספר, אולם בפועל ידוע לכל שובו 

בנים שדעתו היא שזהו ספר טוב ונכון.

במכתב שכתבו שובו בנים להרב אליעזר חשין שליט"א 

כל  את  לעשות  מותר  ברלנד  "להרב  כותבים:  הם 

מעשי הכיעור והעבירות שבעולם כי אין לו שום 
שמץ של שמץ של ריח של ריח של תאווה והרהור 
נחמן  גדול מרבי  יותר  20!". "הרב ברלנד  מגיל  כבר 
האינסופית  הענווה  בגלל  ורק  אינסוף!  פי  ומרשב"י 

רשב"י!".  בזכות  או:  רבינו  בזכות  אומר:  הוא  שלו 

"עדיף להיות חילוני ואפילו גוי מאשר ברסלבר שלא 

תיקוני  כל  את  שעושה  "מי  ברלנד!".  לרב  מקורב 

ולא מלאך!  הוא  ברלנד,  הרב  רק  זה  ראש השנה 

הוא ולא שרף! הוא ולא רבי נחמן מברסלב!".

לאורך שנים התבטא ברלנד בשיעוריו שאין מה לנסוע 

באמצע השנה לאומן, כי הצדיק בירושלים! בחוצפתו 

אף כתב בשעתו שמי שאינו נוסע לאומן עם החברה 

שלו "מעיינות החיים", אין לו את תיקוני ראש השנה!!

רחמים ברכה תלמידו המוציא לאור את עלוני כנישתא 

אמר  שברלנד  חדא העיד כמה פעמים בקו הגאולה 

אשה  וגם  משיח,  שהוא  פעמים  כמה  עצמו  על 
שבאה להולנד בירכה בשם ומלכות את ברכת המשיח 

והוא ענה אמן. כמו כן הוא מראיין את נכדו של ברלנד 

שביקר אותו בכלא והוא מעיד שהוא אמר על עצמו 

הקלטות  כמה  ישנם  מהגליל.  שיגיע  משיח  שהוא 
בקו שברלנד אומר שצלמון זה הר סיני ושם מתלבנים 

העוונות ושם ירד בית מקדש של אש, ומצלמון תבוא 

הגאולה.

הדיבורים  ליום  'מיום  מעיד:  תלמידו  שהיה  אחד 

עצמו כמה  על  זה  דיבר  כל מה שהוא  מרבינו פחתו, 

שם  והוא  אוכל  זה  מה  יודע  לא  ושהוא  פרוש  שהוא 

מלח בתה במקום סוכר... ושהוא לא צריך לישון והוא 

הגיע כבר לדרגה של אדם קדמון...'

בשיעורים ובשיחות שלו ברלנד מטפטף באופן מתמיד 

וגדולי ברסלב,  גדולי הדור  דיבורים ארסיים כנגד כל 

וקבוצות שונות בברסלב. ולא נחה דעתו עד שגם בין 

יושב  מי  מטורפת  תחרות  יצר  הוא  הקרובים  חסידיו 

יזכה  מי  לידו,  מתפלל  מי  בשיעור,  אליו  קרוב  יותר 

להיות מאלו שיקבלו תשומת לב וכן הלאה וכן הלאה, 

שום  ללא  בזה  זה  להילחם  לכולם  גרם  שממש  עד 

אוויר הנח והזך וללא שום זכר לאהבת חברים שהיא 

יסוד גדול לקבל מרבינו.
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בספר  ללמוד  לחסידיו  מורה  חוצפתו  ברוב  ברלנד 

מורה נבוכים ושאר ספרי חקירות, שמוהר"ן מברסלב 

הזהיר באזהרה חמורה שלא ללמוד בהם, וכפי ששובו 

בנים עצמם מודים בזאת בקוי המידע שלהם.

מלבד  לאומן,  הדרך  את  פתח  שברלנד  הטענה  לגבי 

שטענה זו אינה נכונה כלל, שכן הדרך נפתחה משמים, 

ברוב  שברלנד  הרי  התמוטט,  הקומוניסטי  כשהשלטון 

חוצפתו ועזותו הנוראית הורה להרבה מחסידיו להשאר 

עמו בהולנד ובמרוקו בראש השנה, על אף אזהרתו של 

מוהר"ן מברסלב שהזהיר לכל חסידיו להיות אצלו על 

ידוע לנו באופן  וכן  ראש השנה ושאין דבר גדול מזה. 

מחסידיו  לכמאה  הורה  האחרון  השנה  שבראש  ברור 

משה  הגבאי  ובהם  השנה,   בראש  בצלמון  להשאר 

אהרן  הקמב"ץ  גולדבלום,  אשר  יהודה  חתנו  לוינזון, 

שוורץ, ועוד רבים.

דעת גדולי ישראל בענין אליעזר ברלנד      )כל הדברים אומתו על ידי מקורביהם ובני משפחותיהם(

זצ"ל:  קנייבסקי הסטייפעלר  הגרי"י  מרן 
האברך  נכנס  הפרשייה,  פיצוץ  לאחר  שנים,  כ-4  לפני 

שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  למרן  שובלי  כפיר  ר' 

של  חברותא  היה  שברלנד  נכון  זה  האם  אותו  ושאל 

עליו  הסתכל  שליט"א  קנייבסקי  הרב  הסטייפלער? 

בתדהמה ושאל אותו: "הוא? חברותא של אבא שלי? 

מה שייך? אצל אבא שלי היה שולחן ומי שרצה לבוא 

לשאול שאלה היה נכנס ושואל וגם ברלנד בתוך אברך 

צעיר ושכן היה נכנס לשאול שאלות". נתן רובינשטיין, 

האם  שנים  הרבה  לפני  אותו  שאל  ברלנד,  של  חתנו 

זה נכון שהוא היה החברותא של הסטייפלער וברלנד 

הודה בפניו שהוא רק היה נכנס לשאול אותו שאלות 

בהלכה. ר' צבי צוקר חתנו של ברלנד עוד הרבה לפני 

של  המחברות  את  ראה  שהוא  סיפר  הפרשה  פיצוץ 

ברלנד עם השאלות ששאל את הסטייפלר והתשובות 

- ואלו שאלות פשוטות הלכה למעשה והתשובות של 

הסטייפלער כדרכו ישרות ופשוטות.

מרן הגרב"צ אבא שאול זצ"ל: הורה להתרחק 
ממנו ומתלמידיו כמטחווי קשת, והיה נלחם להציל את 

הציבור הספרדי ואת בעלי התשובה שלא יפלו ברשתו 

יסחפו  אשר  שאותם  ואומר  חוזר  והיה  המסוכנת. 

אחריו עלולים להתדרדר לשאול תחתית ואחריתם מי 

ישורנו )עדות גדולי תלמידיו(.

היה  זצ"ל:  צדקה  יהודה  רבי  הגאון  מרן 
מזהיר את תלמידיו מישיבת פורת יוסף ושומעי לקחו 

את  לשמוע  ילכו  ולא  ולישיבתו,  אליו  יתקרבו  שלא 

שיעוריו )עדות גדולי תלמידיו(.

זצ"ל  מזרחי  ששון  רבי  המקובל  הגה"ק 
מח"ס באתי לגני: אמר לפני שלושים וחמש שנה כי כיון 

ואלפים  לעולם  תשובה  של  רוח  שירדה  השטן  שראה 

ורבבות חוזרים בתשובה ובפרט לישיבת אור החיים של 

הגה"צ רבי ראובן אלבז שליט"א, בא והביא את ברלנד 

שיפתח את ישיבתו ויסחוף אליו מאות רבות, ויסיט אותם 

מדרך הישר )עדות תלמידיו(.

הורה  זצ"ל:  יוסף  יעקב  רבי  הגדול  הגאון 
לר' נחמן שלום שאם הרבנים מפחדים לדון בזה מצוה 

ה'?  וכשנשאל מה עם חילול  למסור אותו למשטרה. 

ה'".  חילול  מפני  החנפים  את  לפרסם  "מצוה  השיב: 

ולאחד אמר: "הרב ברלנד מסומם צריך לאשפז אותו". 

ואמר להג"ר אהרן ירחי שליט"א שרוצה להושיב בית 

דין נגדו אלא שנטרפה השעה וחלה ונפטר.

שטיינמן  לייב  אהרן  רבי  הגאון  מרן 
שליט"א: התבטא בחריפות רבה אודותיו  שהשולח 
הרי  המשטרה  אישור  ללא  בשכם  יוסף  לקבר  אנשים 

הוא מסכן את נפשם ודמיהם בראשו.

מרן הגאון רבי שלום הכהן שליט"א ראש 
חמורים  מעשיו  כי  התבטא  יוסף:  פורת  ישיבת 
על  חשודים  שהם  קהילתו  באנשי  ושיש  ונוראים, 

שפיכות דמים. )עדות עסקנים חשובים שהיו אצלו(.

שליט"א:  בעדני  שמעון  רבי  הגאון  מרן 
אמר לר' נחמן שלום: "אם הרבנים מפחדים להתעסק 

וכבר  נמצא במשטרה,  כבר  הוא  כי  בענינו אל תדאג, 

אינו יכול לעשות כלום, והמשטרה כבר תטפל בו היטב 

ללא שום פחד". )הקלטה המושמעת בקו, שלוחה 23(.

שליט"א  מאזוז  מאיר  רבי  הגדול  הגאון 
ראש ישיבת כסא רחמים: הוא שבתי צבי של דורינו. 

ומצוה לפרסם שהוא רשע גמור. )עדות דיינים חשובים שהיו 

אצלו(.

יוסף  יצחק  הרב  הגדול  הגאון  הראשל"צ 
שליט"א: שמע את העדויות והתבטא נגדו בחריפות 
רבה, והזכיר את אלימותם הקשה של חלק מחסידיו, 

שהיו  חשוב  דיין  )עדות  במלאכה.  העוסקים  ידי  את  וחיזק 

אצלו(.

שליט"א  שטרנבוך  משה  רבי  הגאון  מרן 
ראב"ד העדה החרדית: כששמע את העדויות החמורות 

רצה להושיב בית דין שידון בענין, אך מזכירות העדה 

של  קשה  לאלימות  מחשש  לכך  התנגדה  החרדית 

חסידיו. 

מרן הגאון רבי שמואל אויערבך שליט"א: 
לפני  עוד  שנים,  כמה  לפני  אליו  להכנס  רצה  ברלנד 

והתבטא  לקבלו,  הסכים  ולא  הפרשה,  התפוצצות 

ראש  ועד  רגל  מכף  טומאה  מלא  שהוא  למקורביו 

)עדות של אדם נאמן(, ושמענו מעדים נאמנים שדיבר נגדו 

תפילותיו  בספר  שכתב  הכפירה  דברי  על  בחריפות 

"תפילה לעני".

הגאון הגדול רבי משה שפירא שליט"א: 
כבר לפני הרבה שנים אמר שהדעות הכוזבות שהוא 

ודינו  נסך  יין  יינו  שיהא  בהם  למאמין  גורמות  מטיף 

שלמה(.  מרמת  פרנק  משה  ר'  תלמידו  )מפי  זרה  עבודה  כעובד 

ואמר לעסקנים שהיו אצלו בזה הלשון: "כבר עשרות 

שנים שאני טוען שהוא מהגנרלים הגדולים ביותר של 

הסמ"ך מ"ם, הרבה הרבה יותר גרוע משבתי צבי!".

הגאון הגדול רבי יעקב משה הלל שליט"א 
לפני  סיפר שכבר  ראש ישיבת אהבת שלום: 
כשלושים שנה הגיעו אליו עדויות של דברים חמורים 

ובעצמו  בכבודו  אחרא  הסטרא  שהוא  ואמר  ביותר, 

)עדות דיין חשוב שהיו אצלו(.

הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי שליט''א: 
מברלנד  להתרחק  יש  כי  לקחו  לשומעי  התבטא  

ונקט נגדו ביטויים קשים וכי אין לו שום חלק ונחלה 

דלא  אינשי  פעמים  המון  כי  הוסיף  גם  בקדושה. 

באלימות  ואיימוהו  הטרידוהו  ברלנד  מקהילת  מעלי 

דעתו  את  עדתו  לקהל  מורה  שהיה  בעת  וביריונות 

בענייני השעה. 

הוא   )23 )שלוחה  ברסלב  בקו  המושמעת  בהקלטה 

שבחסידים  חסיד  ''אפילו  אומרת:  הגמרא  אומר:  

הגמרא  באה  העריות''.  על  אפטרופוס  ממנים  אין 

מפני  מחוסן  אדם  אין  לך!  באלק'-תזהר  'דיר  לומר 

עבירה, לכן צריך תמיד להתריע, בזמן האחרון, במחנה 

שלנו מחנה שומרי התורה והמצוות נהיה הדבר הזה 

פרוץ, הגמרא אומרת: ''אפילו מי שרק נוגע ולא עשה 

מעשה, והתכוון לשם איזה דבר אפילו יש בידו תורה 

ומעש''ט כמשה רבינו ע''ה לא ינקה מדינו של גיהנם, 

שנאמר: יד ליד לא ינקה רע''. אדם עושה מה שעושה, 

עם  להתייחד  מותר  איתם, איך  מתייחד  נשים  מקבל 

נשים?? איך מותר לקבל נשים ולשבת איתם?? מה זה 

צריכים  אנחנו  לאן  רבותי,  לי  הפקר?? תגידו  העולם 

ממדינה  בעולם  ומטייל  )ברלנד( ברח  להגיע?  אחד 

כל  אומרים  ועכשיו, מה  המנהרות..  דרך  למדינה 

התקשורת ואנשי המשטרה, ואנשי המשטרה טוענים 

'הרב!  לי:  ואמר  משטרה'  'איש  איתי  דיבר  בצדק, 

היחידות, יש  כל  עלינו  לועגים  כמה  יודע  לא  אתה 

'הם  אומרים  אנשים, ואלה  כרס על  תיקים עבי  לנו 

ממשיכים  קדושים'..ואנשים  'הם  אומרים  זכאים'.. 

ולקבל  אחריהם..  לרוץ  אליהם.. ממשיכים  לרוץ 

מהם ברכות.. ולא זו בלבד, אלא עוד אומרים לך: זה 

חילול ה'... ואף אחד אינו מוחה בהם!! תחשוב, אתה 

ואקדח  סכין  עם  פורץ  יבוא  שבת,  בליל  בבית  תהיה 

אני  השם?  חילול  תגיד, זה  אתה  לגנוב,  טעון ויבוא 

'מוייסר')מוסר(?... זה  למשטרה?  אותו  ימסור  לא 

אומרת  התורה  אנשים.  ויהרוג  יבוא  הוא  מה? הרי 

ע''ב,  פ''ו  דף  ביומא  הגמ'  להיפך,אדרבה, אומרת 

''מפרסמין את החנפים מפני חילול השם''. אומר רש''י 

וזתו''ד:''שהן רשעים ומראים את עצמן כצדיקים, אם 

שבני  משום  לפרסמו,  מצוה  במעשיו,  שמכיר  מי  יש 

אדם למדין ממעשיו''.

אבוחצירא  דוד  רבי  הצדיק  הגאון 
את  לו  וסיפרו  העסקנים  אליו  כשבאו  שליט"א: 
הדברים החמורים, אמר כי אין דרכו לצאת במלחמה, 

ניגש  תשע"ז  חשון  בי"ב  רבה.  בהצלחה  ברכם  אבל 

והוא  המאורעות,  את  לו  וסיפר  שלום  נחמן  ר'  אליו 

יגמר  שהכל  יעזור  ה'  לו:  ואמר  רב,  בקשב  הקשיב 

בשלום ושיצליח.

שליט"א:  ירחי  אהרן  רבי  הגדול  הגאון 
אפשר  ואם  ממנו,  ולהתרחק  להרחיק  קדושה  חובה 

צריך להושיב בית דין להחרימו ולנדותו.

סופר  חיים  יעקב  רבי  הגדול  הגאון 
ואינו  צדיק  שאינו  טוען  רבות  שנים  כבר  שליט"א: 
אדם  )מפי  ממנו  להתרחק  ומורה  הרב  בתואר  לו  קורא 

שמקורב אליו מאוד(.

שמואלי  בניהו  רבי  המקובל  הגאון 
שליט"א: "מה שמפרסמים בשמי שאמרתי שברלנד 
צדיק ומי שידבר עליו יכנס לגיהנום, זה שקר גמור", 

)הקלטה שמושמעת בקו של מקורבו ר' מרדכי חסידים, שלוחה 23(.

יעקב עדס שליט"א:  הגאון המקובל רבי 
איפה שהרשע הזה מתפלל התפילות שם נכרכות עם 



14

התפילות שלו... וזה הולך לסטרא אחרא. )עדות דיין חשוב 

שהיו אצלו(.

הגאון המקובל רבי דב קוק שליט"א: "ר' 
יום טוב חשין הוא צדיק, אני לא יודע אם ברלנד צדיק 

עבירות  לעשות  לצדיק  שמותר  שאומר  מי  רשע,  או 

הוא מטורף, והוא כופר, והוא אפיקורס, וצריך להרביץ 

לו" )הקלטה שמושמעת בקו ברסלב, שלוחה 23(. כמו כן הוא אחד 

מאלו שעודדו את הר"ר יום טוב חשין לצאת למלחמת 

חורמה נגדו ואמר לו שזו חובה דאורייתא: ובערת הרע 

מקרבך!

הגאון הגדול ר' נתן קופשיץ שליט"א רב 
דקריית החסידים בית שמש וחבר העדה 
החוברת  את  ושמע  שקרא  שלאחר  אמר  החרדית: 
על מעללי ברלנד לא הצליח להרדם כל הלילה מרוב 

זעזוע וכאב. ועודד מאד את הלוחמים בברלנד.

בכינוס רבנים שהתקיים במוצ"ש י"א כסלו תשע"ז 

העדה  בד"ץ  של  התערבותו  כי  אמר  שמש  בבית 

החרדית לא תספיק לטיפול בפרשייה כה חמורה 

גדולים  דין  בתי  ועוד  עוד  לערב  ויש  ומורכבת, 

מהארץ ומהעולם, וכן אמר כי יש לקיים יום תפילה 

על חילול ה' הנורא )הקלטה המושמעת בקו שלוחה 23(. 

הגאון הגדול רבי צבי חשין שליט"א מרבני 
בנו  ובנסתר,  בנגלה  ירושלים  גאוני  ומגדולי  מיר  ישיבת 

חשין  זאב  בנימין  רבי  המקובל  הצדיק  של 
ימח שמו  דורינו,  צבי של  הוא שבתי  "ברלנד  זצ"ל: 

וזכרו", )מפי בניו ותלמידיו(.

כששמע  שליט"א:  מגור  האדמו"ר  כ"ק 
טוהר  למען  ה'ועד  אל  שלח  החמורות  השמועות  את 

המחנה' שיבררו היטב את הדברים, והם בדקו וחקרו 

היטב וראו שכל ההאשמות נכונות במאת האחוזים.

יצחק  אברהם  מתולדות  האדמו"ר  כ"ק 
העיד  יצחק  אברהם  תולדות  חסיד  שליט"א: 
ר'  בפנינו ששמע מכמה אנשים, שלפני כחמש שנים 

בביהכנ"ס  ברית  ברלנד עשה  אחר  כהן שנסחף  חיים 

תולדות אברהם יצחק וקרא לברלנד לברית, והאדמור 

הברית  ובאמצע  שם,  היה  יצחק  אברהם  מתולדות 

אמר  הדברים  ובתוך  ארוך  פלפול  לו  אמר  ברלנד 

אחרא,  מהסטרא  היה  רבינו  משה  של  אביו  שעמרם 

מהסטרא  עמרם  לאנשיו:  האדמו"ר  אמר  כך  ואחר 

שמעו  לא  פעם  ואף  אחרא!  מהסטרא  הוא  אחרא? 

ממנו כאלו דיבורים בפרט על מי שנקרא רב. ואז עדיין 

לא ידעו מהסיפורים החמורים והוא כבר הרגיש וידע 

מיהו. 

הגאון הגדול רבי יהודה סילמן שליט"א: 
של  הנפשעים  מעשיו  נגד  הרבות  העדויות  את  שמע 

של  והוסיף  למשטרה,  למוסרו  שצריך  ואמר  ברלנד, 

לא  זה  בארובה  כסומים  אחריו  שהולכים  חסידיו 

ראשי  ר"נ  זה  שהרבנים  יאמרו  כי  נגדו,  שיצא  יעזור 

סנהדראות שחלקו עם קורח על משה רבינו.

שליט"א  גרוס  מרדכי  רבי  הגדול  הגאון 
גאב"ד חניכי הישיבות: שמע את העדויות והמסמכים, 

ונחרד מאוד, ואמר שקשה לו לצאת נגדו בגלוי. )עדות 

עסקנים חשובים שהיו אצלו(.

שפרן  מנדל  מנחם  רבי  הגדול  הגאון 
לעסקנים  והוסיף  העדויות,  את  שמע  שליט"א: 
במטורף  שמדובר  יודע  שנים  עשרות  כבר  שהוא 

ומשובש שהוא אסון וחורבן לדור, והוסיף לספר להם 

סיפורי טירוף מזוויעים שהיה הוא עצמו עד ראיה להם 

כשנפגש עמו מספר פעמים.

שליט"א,   רוזנברגר  יהושע  רבי  הגאון 
וחבר העדה  רב קרית הרמ"א בית שמש 
י"א  במוצ"ש  שהתקיים  רבנים  בכינוס  החרדית: 
קליפה  הוא  ברלנד  אמר:  שמש  בבית  תשע"ז  כסלו 

מאות  הכשיל  הוא  יהודים,  אלפי  שמטמאה  וטומאה 

תופעה  על  לשתוק  אסור  בו.  שמאמינים  יהודים 

כזאת. אני לא מבין איך שתקו עד עכשיו? הרי מדובר 

דין! ההוקעה  באיסורים שחייבים עליהם מיתות בית 

בראש  אך  ישראל  כלל  כל  על  המוטלת  חובה  היא 

ובראשונה על חסידי ברסלב. יש לנדות ולהחרים אותו, 

זו היא מצוות "ובערת הרע מקרבך", יש להוציא אותו 

מכלל ישראל! )הקלטה המושמעת בקו ברסלב שלוחה 23(.

שליט"א:  קארפ  מרדכי  משה  רבי  הגאון 
להאמין  שאסור  מכתב  כתב  שנים  שלוש  לפני 

ועובד  גדול  זה שמוחזק לצדיק  ללשון הרע על אדם 

משכניו  אחד  אליו  בא  חדשים  מספר  לפני  אך  ה', 

נוראים  לו דברים  וסיפר  שהיה במרוקו עם משפחתו 

סייע  ואף  בשבחו,  כלל  מדבר  אינו  ומאז  וחמורים, 

למנהלי המערכה נגדו בכמה דברים.

של  דינו  בבית  הדיינים  מגדולי  אחד 
שנים  שלוש  לפני  אליו  פנו  זצ"ל:  ואזנר  הרב 
חמורים  שהדברים  ואמר  והעדויות,  ההקלטות  עם 

הזה  כדבר  היה  לא  צבי  שבתי  ושמימות  ומזעזעים, 

היו  הסנהדרין  בתקופת  היינו  ושאם  ישראל,  בעם 

סוקלים אותו לעיני כל ישראל, והוא אמר שאינו יכול 

ויכולים לפגוע בו  לצאת בגלוי, כי הם אלימים מאוד 

ישמעו  שלא  מטורפים  כת  וזה  זצ"ל,  וואזנר  ובהרב 

בקולו, ויבוא בעל הכרם ויכלה את קוציו. ויש לנסות 

להשתיק את הדברים, בתנאי שאפשר להבטיח במאה 

אחוז שהדברים לא יישנו )דבר שהוא בלתי אפשרי לחלוטין, כמו 

שראינו שברח לחו"ל והמשיך במעשיו(. 

שליט"א:  פוקס  מנדל  מנחם  רבי  הגאון 
התבטא נגדו בחריפות רבה, ואמר שכל הטענות נגדו 

הם אמת ויציב.

שליט"א:  שמידל  מיכאל  דוד  ר'  הגאון 
כל מה שפרסמו בשמי שבחים על ברלנד להד"מ לא 

מה  כל  לעשות  שצריכים  ואמר  מקצתיה.  ולא  מיניה 

דאפשר ללחום ולהוקיע את אותו האיש ברבים.

מרבני  שליט"א  בניזרי  דוד  רבי  הגאון 
בית שמש: אמר כי יש לברוח ממנו כבורח מן האש 
לכל  ככת  בתלמידיו  נוהג  ושהוא  ותלמידיו.  מברלנד 

תלמידיהם  את  מרחיקים  ישראל  גדולי  ושכל  דבר. 

ממנו.

לר'  אמר  שליט"א:  שכנזי  יעקב  רבי  הגאון 
נחמן שלום כי אינו זוכר שחתם לפני שלוש שנים על 

הנוסח שפרסמו שובו בנים לטובת ברלנד, והוא מפחד 

לצאת נגדו כי גר בשכונתם והם יתנפלו עליו, ואינו רוצה 

לצאת יחידי נגדו. אם עוד רבנים יחתמו גם הוא יחתום, 

וכן אמר שיש מאנשי שובו בנים שחשודים על שפיכות 

שיודע  שאדם  והוסיף  לתליה.  גנב  סוף  אבל  דמים. 

שעשה דברים חמורים מותר לו לדבר נגדו. וכן הוסיף 

שהגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל הוכיחו שלא ידבר לטובת 

נגדו אלא שנטרדה השעה  ורצה להושיב בי"ד  ברלנד, 

ונפטר )הקלטה שמושמעת בקו ברסלב שלוחה 23(.  

אמר  זארגר שליט"א:  זאב  ר' משה  הגאון 
העולם.  אומות  על  אפילו  מגונים  ברלנד  שמעשי 

ושצריכים לדאוג שלא ייצא מהכלא לעולם.

רב  ר' שמואל בראנסופר שליט"א  הגאון 
ביהמ"ד "תפארת הנחל" בית שמש: סיפר 
שהוא בעצמו שמע מאיש נאמן שראה את ברלנד עובר 

על איסורים חמורים.

האדמו''ר  סאפרין  צבי  אליעזר  הרב 
מקאמרנא בית שמש: כשספרו לו על ההודאה 
של ברלנד על מעשיו החמורים וההסברים השקריים 

של תלמידיו להודאה שלו, נענה ואמר איני צריך לזה 

שנפגעו  מהקורבנות  כמה  לטיפול  באו  אישית  ! אלי 

ממעשיו החמורים !

שליט"א  גרוסמן  דוד  יצחק  רבי  הרה"ג 
שעזרתי  מה  "כל  אור:  מגדל  מוסדות  ראש 
היה בסכנת  בגלל שהוא  זה  לברלנד בדרום אפריקה 

לו  היה  ולא  בכלא  אותו  להרוג  רצו  שהכושים  חיים 

הסתובבו  בנים  שובו  שאנשי  וגם  לפסח,  מצות  אפ' 

ביוהנסבורג במצב קשה וכל מה שעשיתי היה להציל 

לא  ביוהנסבורג. אבל  מלהישאר  קהילתו  ואת  אותו 

חשוד  בהם  האשמות  את  להכחיש  דעתי  הבעתי 

דין  בית  להושיב  שצריך  לברלנד  אמרתי  גם  ברלנד, 

ודעתי  לדבר.  הסכים  וברלנד  בדבר,  שידונו  בנושא 

שבית דין צריך לדון בנושא זה. ושאף אחד לא יקבל 

חלישות הדעת כאילו אני תומך בברלנד, כי אין במעשי 

שום תמיכה או הצדקה בו ובמעשיו". )ר' ישראל דגן שמע 

ממנו בקעמפ ברמת הגולן אב תשע"ו(.

מראשי  שליט"א  הלל  יהודה  רבי  הרה"ג 
הגאון  של  בנו  שלום,  אהבת  מוסדות 
ישיבת  ראש  שליט"א  הלל  יעקב  רבי 
אהבת שלום: "אני זוכר את זה לפני שנים רבות, 
גדולה  מאד  קבוצה  הגיעה  העניין,  התפוצצות  בעת 

פנו  והם  מסכנים,  נאסרו,  שבני משפחתם  מהקהילה 

אלינו לבית דין אז לדון בזה, אנחנו תמיד לא נכנסנו 

אהבת  הדין  בית  לזה.  ניכנס  לא  ואנחנו  הזה  לדבר 

ולא לשאר דברים.  דין לדיני ממונות  שלום הוא בית 

וחולה  חולה,  אדם  הוא  שברלנד  ידענו  תמיד  אנחנו 

יכול  גדולות,  לו מעלות  זה הכל, היה  בו  צריך לטפל 

וצריך  חולה  אדם  הוא  אבל  צדיק,  היה  שגם  להיות 

לטפל באדם חולה". )הקלטה שלו המושמעת בקו שלוחה 23, וכן 

כתבה בתקשורת(.

הרב שמואל אליהו רבה הראשי של צפת: 
הודה  הוא  מברלנד,  שנפגעו  עשרות  של  עדויות  יש 

בפני עוזריו הקרובים ביותר שעבר על עבירות חמורות, 

ניסו  הם  חוטא  שהוא  הבינו  ועוזריו  משפחתו  כשבני 

לכן  לחטוא,  והמשיך  ברח  הוא  אבל  אותו,  לשמור 

אין ברירה אלא להכניס אותו לכלא, שם הוא יפסיק 

חושבים  היום  איתו  שהולכים  מאלה  הרבה  לחטוא. 

שאם הם יחפו עליו הם ימנעו חילול ה', ולדעתי הם 

חטאים  חוטא  תפילין  עם  שרב  ה'  החילול  טועים, 

הגאולה  ועיכוב  השם  החילול  הוא  ביותר  חמורים 

)פורסם ברבים וכן שמענו ממנו אישית(.

נגדו  התבטא  שליט"א:  גינזבורג  יצחק  הרב 
עשרות  לפני  וכבר  ממנו.  להתרחק  ומורה  בחריפות 

שנים הגדיר את ברלנד כמשוגע )יש בידינו הקלטה בה ברלנד 

מספר על כך(.

בכתבה שפורסמה  כי  אמר  צוריאל:  משה  הרב 
ב'מקור ראשון' מודים תלמידיו של ברלנד שהוא עושה 

לעשות  תלמידיו  את  מדריך  וכן  התורה,  נגד  דברים 

ולכן  ואמיתיות,  נכונות  והעובדות  נגד התורה,  דברים 

צריך להתרחק ממנו. )כתבה שפורסמה בתקשורת(.
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הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל: לפני שלושים 
שהכניס  שונות  הנהגות  על  רבות  עליו  צעק  שנה 

בברסלב, ובערך פעם בחודש היה קורא לו וצועק עליו, 

וברלנד עשה עמו כעניו ומקבל את התוכחה, אך המשיך 

במעשיו כרגיל. ור' לוי יצחק התבטא שהוא עוד יהרוס 

את ברסלב, וכן אמר בסוף ימיו שהוא פוחד לצאת נגדו 

בגלוי שמא יהרגוהו. והיה תמיד מגדיר אותו כמשוגע 

אליו את  הזמין  לפני פטירתו  וכחודש  ומטורף ממש. 

הרה"צ ר' נתן צבי קעניג זצוק"ל ויבלחט"א הרה"צ ר' 

שיראו  בפניהם  והתחנן  שליט"א,  שכטר  מאיר  יעקב 

לעשות כל אשר ביכלתם שלא יהיה בידיו של ברלנד 

שום כוח הנהגה בברסלב ובמיוחד לא לצעירים.

ברלנד  קבוצה מתלמידי  בשנת תשמ"א  אליו  כשבאו 

כדי  חובות  לעשות  שצריך  אומר  שברלנד  לו  ואמרו 

ומה שרבינו אמר  וכדומה,  לנסוע כמה שיותר לאומן 

לא לעשות חובות זה רק בשביל שתהיה מניעה, אמר 

להם: יש לכם מנהיג משוגע )מאדם שנכח במקום(.

עליו  אמר  זצ"ל:  שפירא  שמואל  ר'  הרה"ח 
לפני שלושים שנה שהוא משוגע, )מפי הרה"ח ר' משה קרמר 

שליט"א(.

אחד  זצ"ל:  בורשטיין  משה  ר'  הרה"ח 
בקו  הודעה  השאיר  בורשטיין  משה  ר'  של  מהנכדים 

ברסלב, שכבר לפני עשרים שנה יצאו שמועות רעות 

לו מה  בורשטיין אמר שמספיק  ור' משה  ברלנד,  על 

שתפס אותו בלשקר שלוש פעמים, כידוע שר' משה 

בורשטיין היה איש אמת מאוד, וזה הספיק לו לדעת 

שקר  של  מפורסם  שלהכיר  מהספרים  וידוע  זה.  מי 

חשוב  שאברך  סיפר  ועוד  שקר.  שמדבר  ידי  על  הוא 

ומהימן סיפר לו שהוא ראה במו עיניו שבשנת תשנ"ב 

ור'  בציון  לרקוד  התחיל  ברלנד  אליעזר  גדליה  בצום 

סיפר שר' משה  ועוד  לו סטירה.  נתן  בורשטיין  משה 

היחידה  והפעם  ברבים,  דיבר  לא  פעם  אף  בורשטיין 

שזה  העולמי  הועד  את  כשפתחו  היה  ברבים  שדיבר 

שליטה  להם  יהיה  שלא  בנים  שובו  נגד  כנס  היה 

באומן, ורק אז הוא דיבר ברבים.

זצ"ל: הוא אומר  ר' נחמן בורשטיין  הרה"ח 
בהקלטה שברלנד אומר שיחות שהוא ממציא אותם, 

ור' לוי יצחק בנדר אמר לו שהוא אומר דברים בשמו 

נישט  און  גישטויגען  )נישט  נגמר  ולא  מתחיל  שלא 

גיפלויגען(, וכן הוא עצמו פעם אמר לברלנד את זה. 

האדם הזה עושה ליצנות וזה לא הדרך של רבינו. ור' 

אחרי שהוא שמע  אותו  מגדיר  עצמו  בורשטיין  נחמן 

וקשקש  בביתר  אירוע  באיזה  מדבר  אחד  פעם  אותו 

דברים של קבלה בלי שום קשר וגימטריות, וקורא לו 

אחרי  עצמו  על  צחק  עצמו  וברלנד  ברזל'',  ''אוטיסט 

שובו  שמים.  ירא  לא  הוא  ברלנד  לדבר.  גמר  שהוא 

בנים משבשים את כל הענין של רבינו. וכן הוא מספר 

יותר  לו שברלנד הוא  שמישהו מהחסידים שלו אמר 

אפיקורס  שהוא  לו  ענה  והוא  )עפ"ל(  מהשי''ת  גדול 

ומי שאמר לו את זה הוא גם אפיקורס. )הקלטה שמושמעת 

בקו שלוחה 23(.

רובינשטיין  אליעזר  מרדכי  ר'  הרה"ח 
לפני  מתלמידיו  אחד  בשמו  שכתב  במכתב  זצ"ל: 
שלושים שנה, הוא כותב כי קמה תנועה של אליעזר 

ברלנד אשר אפשר שלא שימש כל צרכו את הזקנים 

שקיבלו את דרך האמת, ופרץ לו דרך חדש ומנהגים 

בהליכה  לשלב  אבותינו,  לא שערום  אשר  ידעום,  בל 

את  וללמד  ונערות,  נשים  גם  בשדות  להתבודדות 

הנשים לימודי זוהר וכדומה, מה שלא נשמע מעולם 

מהחסידים מדור דור, לבד מהחורבן העלול לצאת מזה 

כמובן לכל בר דעת, הרי אין לנו לחדש שום דבר חדש 

וכבר  אבותינו,  ואבות  מאבותינו  קיבלנו  אשר  בדרך 

המליצו על זה הראשונים "חדש אסור מן התורה".

כאלו  יש  זצ"ל:  קעניג  צבי  נתן  ר'  הרה"ח 
ורשעות,  צדקות  ורע,  טוב  מעורב  שברלנד  שטוענים 

לכולם  יתברר  שעוד  לכם  אומר  אני  ושגעון,  עבודה 

שברלנד הוא שקרן ומתחזה וצבוע מתחילתו ועד סופו 

)עדות אחד ממשפיעי ברסלב שליט"א(. 

כשברלנד למד בכולל ברסלב לא נתן לו מעולם למסור 

לו לדבר הוא  יתנו  ואמר שאם  שיעור בכולל ברסלב, 

יחריב את העולם )עדות של אדם נאמן, השם שמור במערכת(.

נגד  הלוחמים  מראשי  היה  שהוא  ומפורסם  ידוע 

ברלנד, ותבע אותו לבי"ד של העדה החרדית יחד עם 

הרה"ח ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א בשנת תשנ"ב. 

ואמר שלבסוף ידעו את האמת מי הוא, אלא שחבל על 

האנשים שיבזבזו את זמנם במקום הלא נכון.

עליו  אמר  זצ"ל:  דורפמן  מיכל  ר'  הרה"ח 
שהוא רשע שהשעה משחקת לו )מפי עד נאמן(.

הרה"ח רי"ב אודסר זצ"ל: "הוא יפול כמו כל 
השקרנים", "ברלנד הוא שוטה רשע וגס רוח". "מריח 

ממנו ריח של בעל עבירה" )הקלטה שמושמעת בקו ברסלב(.

לפני  כבר  זצ"ל:  קעניג  גדליה  ר'  הרה"ח 
ובמשא  במגע  עליו שהוא מטמא  אמר  שנה  ארבעים 

מבתו,  ששמע  נכדו  של  )עדות  אמותיו.  בד'  לעמוד  ואסור 

ועדות חתנו הרה"ח ר' משה קרמר שליט"א(. וכשנכח פעם בציון 

הרשב"י במירון וברלנד עמד שם במשך שעות ארוכות 

מגדולי  ואחד  מנחה  תפילת  של  עשרה  בשמונה 

מקורביו של ר' גדליה התפעל מזה, אמר לו ר' גדליה: 

מגיעה  מהיכן  תבין  אנשים  לרצוח  יתחיל  כשברלנד 

ההתלהבות הזאת!".

הרה"ח ר' שמואל צ'ציק זצ"ל: לפני שלושים 
שנה צעק עליו שהוא רשע באמצע השול של ברסלב. 

)עדות של כמה אנשים(.

זצ"ל: אמר עליו לפני  זילבר  ר' ברוך  הרה"ח 
שלושים שנה שאין לו טיפת יראת שמים. )עדות של אנשים 

נאמנים(.

הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א: 
כבר לפני עשרים וחמש שנה התבטא עליו בפה מלא 

בפני עשרות ממתפללי הביהמ"ד הגדול במאה שערים 

דברי  בשל  ממש,  צבי  שבתי  בדוגמת  הינו  ברלנד  כי 

הכפירה שהוא אומר.  וכן הוא והרה"ח ר' משה קרמר 

לו  ירשו  שלא  החרדית  העדה  של  לבי"ד  אותו  תבעו 

פסק  והבי"ד  שערים,  במאה  בשול  שיעורים  למסור 

לטובתם.

שכטר  מאיר  יעקב  ר'  חתם  תשע"ו  תמוז  ז'  בתאריך 

ומתעה  תועה  שברלנד  הוברר  כי  כרוז  על  שליט"א 

קדושה  בעניני  ובפרט  וההלכה,  הדת  ויסודי  בעיקרי 

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 

פרידמן  בצלאל  הרב  של  הקלטה  בקו  לשמוע  )ניתן  ומסביבתו". 

הסופר  שהוא  בפירוש  אומר  הוא  בה  וברבים,  בתקשורת  גם  שהתפרסמה 

של ר' יעקב מאיר שכטר וכותב את כל ההמלצות שלו למעלה מ-50 שנה 

ופרט,  פרט  ובכל  זה  מכתב  ניסוח  נושא  בכל  מעורב  היה  והוא  ברציפות, 

והמכתב שהוציאו שובו בנים בשמו שיסכר פי דוברי שקר וכו' הוא מזוייף 

מכתב  שכטר  מאיר  יעקב  ר'  כתב  למעשה  לחלוטין(. 

ארוך וחריף יותר, המסביר את יסודי האמונה שברלנד 

שיבש, אך לבסוף חתם על הנוסח הקצר שכתב ר' נתן 

ליברמנש שליט"א, ועוד חזון למועד לפרסמו.

הרה"ח ר' משה קרמר שליט"א: בשנת תשנ"ב 
בדם  ברבים  ברלנד  על  קרמר  משה  ר'  הרה"ח  צעק 

ליבו בבית מדרשינו שבמאה שערים: לץ!! אחר שניסה 

לבוא עמו בדברים וראה שעושה ליצנות מכל דבר.

הוברר  כי  כרוז  על  חתם  תשע"ו  תמוז  ז'  בתאריך 

וההלכה,  הדת  ויסודי  בעיקרי  ומתעה  תועה  שברלנד 

ומהווה  ובמעשה,  בדיבור  קדושה  בעניני  ובפרט 

תקלה וסכנה נוראה וחמורה, הננו לגלות דעתנו שאין 

קהל  ולכל  זה  לאדם  ושייכות  ונחלה  חלק  שום  לנו 

מאמיניו, ושומר נפשו ירחק ממנו ומסביבתו". 

תשע"ז  כסלו  י"א  במוצ"ש  שהתקיים  רבנים  בכינוס 

מגיע  צדיק  איך  שואלים  "אנשים  אמר:  שמש  בבית 

היא  יודעים  אינם  שאלה  מה  אך  כאלה,  לעבירות 

העובדה שאדם זה מעולם לא היה צדיק. הכל הצגה 

ואחיזת עיניים. אם מישהו מתפלל שעות ארוכות מחד 

בעבירות  וחוטא  וליצן  גזלן  הוא  גיסא  ומאידך  גיסא 

חמורות – הוא לא צדיק אלא צבוע ומתחזה".

הרה"ח ר' משה קרמר שליט"א הוסיף כי הסיפורים על 

המעשים החמורים לא התחילו רק בשנים האחרונות, 

וסיפר כי חמיו הגאון הרב גדליה קעניג זצ"ל, מגדולי 

הרבנים בברסלב בדור העבר, הגדיר את ברלנד כ"טמא 

ומטומא שאסור לעמוד בארבע אמותיו". 

כולל  ראש  זצ"ל,  קעניג  צבי  נתן  הרב  כי  סיפר  עוד 

ברסלב בבני ברק ומחשובי רבני ברסלב בדור העבר, 

סיפר לו כבר לפני עשרות שנים שברלנד נגוע בבעיות 

הצדיק  של  בשמו  ואילו  צניעות,  בענייני  חמורות 

המפורסם הרב שמואל שפירא זצ"ל סיפר כי הוא היה 

ברסלב  בקו  שמושמעת  )הקלטה  "משוגע".  ברלנד:  את  מכנה 

שלוחה 23(.

בשנת  שליט"א:  ליברמנש  נתן  ר'  הרה"ח 
ברלנד  על  שליט"א  ליברמנש  נתן  ר'  צעק  תשנ"ב 

קליפת  שהוא  שערים  במאה  מדרשינו  בבית  ברבים 

נוגה, וזרקו אז את ברלנד בבושת פנים  מבית המדרש.

הקודם  מהדור  ברסלב  מזקני  "היו  הקלטה:  מתוך 

שאחזו ממנו? תשובת ר' נתן ליברמנש: גם אני אחזתי 

ממנו, אבל התברר בבירור גמור שהוא עבר על איסורי 

תורה חמורים רחמנא ליצלן. שאלה: יש אומרים שהוא 

ליברמנש:  נתן  ר'  תשובת  טעות?  לו  יש  אבל  צדיק 

תורה  באיסורי  לטעות  יכול  לא  צדיק  כזה,  דבר  אין 

צדיק.  איננו  תורה  איסורי  על  שעובר  מי  מפורשים. 

הוא קירב הרבה בעלי תשובה אבל התברר שעבר על 

איסורי תורה" )הקלטה באידיש, ניתן לקבלה במייל(.

הוברר  כי  כרוז  על  חתם  תשע"ו  תמוז  ז'  בתאריך 

וההלכה,  הדת  ויסודי  בעיקרי  ומתעה  תועה  שברלנד 

ומהווה  ובמעשה,  בדיבור  קדושה  בעניני  ובפרט 

תקלה וסכנה נוראה וחמורה, הננו לגלות דעתנו שאין 

דעת זקני ורבני ברסלב בענין אליעזר ברלנד    )כל הדברים אומתו על ידי מקורביהם ובני משפחותיהם(
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קהל  ולכל  זה  לאדם  ושייכות  ונחלה  חלק  שום  לנו 

מאמיניו, ושומר נפשו ירחק ממנו ומסביבתו. 

מרבני  שליט"א  חשין  צבי  ר'  הרה"ח 
ירושלים  גאוני  ומגדולי  מיר  ישיבת 
המקובל  הצדיק  של  בנו  ובנסתר,  בנגלה 
הוא  "ברלנד  זצ"ל:  חשין  זאב  בנימין  רבי 
שבתי צבי של דורינו, ימח שמו וזכרו", )מפי בניו ותלמידיו(.

שליט"א:  קיוואק  דוד  ניסן  ר'  הרה"ח 
בענין  עמו  שדיבר  מעיד  קיוואק  הרב  של  תלמיד 

ברלנד והרב קיוואק אמר לו שברלנד מעולם לא היה 

צדיק, הוא אומר שכבר בתחילת הדרך הוא ראה אותו 

שהגיע יום אחד לשול והיה יומיים בלי שינה ולמחרת 

ישן יום שלם ולא הניח תפילין, ואז הבין שאינו צדיק 

אלא משוגע. תלמידו הרב פנחס בונקר שליט"א מעיד 

שהרב קיוואק טוען שברלנד השתגע בשנים האחרונות 

)הקלטה המובאת בקו שלוחה 24(.

שליט"א  זילביגער  אלימלך  ר'  הרה"ח 
גאב"ד  של  חתנו  שבאנגליה,  ממנצ'סטר 
ווייס  טוביה  הרב  הגאון  החרדית  העדה 
לזעוק  ברסלב  חסיד  כל  על  חיוב  "יש  שליט"א: 
הדברים  היכן  עד  וברקים,  בקולות  למחות  גיוואלד, 

העולם  בכל  שמפורסמים  דברים  כאן  יש  מגיעים! 

שנעשו בפרהסיא, אביזרייהו דג"ע לכל הדיעות, כבר 

לא מדברים מה שנעשה בחדרי חדרים, מי שרק חוקר 

ומברר קצת את הדבר, יש עדים וראיות ברורות, ויש 

הן  ממש,  ב"ד  מיתות  ד'  בעניני  הן  דין,  בעל  הודאת 

בענינים של כפירה ואפיקורסות ממש!

זקני אנ"ש,  צריך לברר, אפשר לסמוך על  באמת לא 

הגמ' אומרת שאין הקב"ה מביא תקלה ע"י הצדיקים, 

כל אחד יודע שהרה"צ ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א 

מקפיד על כבוד של כל יהודי, זה מפורסם בכל העולם, 

איך הוא עשה מהקצה אל הקצה לחתום כזאת חתימה. 

לא צריך לחקור יותר, אבל מי שכן רוצה לחקור, הרי 

שלך לפניך, אפשר לחקור, יש ראיות מבוררות ועדים 

בלי שיעור", )הקלטה שמושמעת בקו ברסלב שלוחה 23(.

קעניג שליט"א  מרדכי  אלעזר  ר'  הרה"ח 
רב קהילת ברסלב "נחל נובע" צפת: חתם 
בנים,  שובו  שהוציאו  הכפירה  ספרי  נגד  מכתב  על 

ואף  ברלנד  נגד  היו  תמיד  שקהילתו  ומפורסם  וידוע 

לא כינו אותו בשם 'הרב'. וכן אמר שדרכו אינה הדרך 

של ברסלב.

משפיע  שליט"א  שפירא  נתן  ר'  הרה"ח 
בישיבת ברסלב בני ברק, נכדו של הרה"צ 
הגדול  בכינוס  זצ"ל:  שפירא  שמואל  ר' 
שהתקיים ביום שני אור לו' כסלו תשע"ז בבית שמש 

כזה  יוד?  "לעשות שיטה מלעבור על קוצו של  אמר: 

שום  לו  אין  הזאת  בשיטה  אוחז  שהוא  עוד  כל  אדם 

תקוה בעולם! אדם כזה הוא כופר בתורה. לדאבונינו 

הרב היו צריכים לקרוע קריעה על זה שעושים שיטה 

נר  זה  ששו"ע  אצלנו  בפרט  שבחמורות,  מחמורות 

ולדעת  ובחנית  בחרב  למלחמה  לצאת  צריך  לרגלינו, 

בקדושה,  להתחזק  צריכים  אנו  לכולנו,  נוגע  שזה 

בקו  )הקלטה  למיניהם".  מפוקפקים  ממדריכים  וליזהר 

ברסלב שלוחה 23(.

הרה"ח ר' בנימין זאב קנפלמכר שליט"א: 
כשקראו  באומן  השנה  בראש  שנים  שלוש  לפני 

לברלנד לעליה לתורה צעק בקול באמצע בית הכנסת 

להם,  שנוח  מראה  זה  ששותקים  מזה  הגבאים:  על 

אני מוחה על שמעלים רשע כזה לתורה. )הרב קנפלמכר 

היה משגיח בישיבת שובו בנים כמה שנים ואחז מברלנד לפני התפוצצות 

הפרשה(.

הרה"ח ר' פנחס בונקר שליט"א: "אצלי בבית 
שעבדו  אנשים  הסיפור,  כל  לפני  עוד  אנשים  הגיעו 

בבית של הרב, והעידו לי, בן אדם אחד, ואחרי זה עוד 

בן אדם, שסיפרו לי דברים, שבשבילי לבד זה מספיק, 

ללכת  יכול  לא  אני  אחד  עד  היה  שזה  בגלל  אבל 

ולהעיד, אבל בשבילי לבד זה היה מספיק שאצלי כן 

התאמתו הדברים שנעשו פה דברים נגד התורה ונגמר 

הסיפור, ובאותו רגע עשיתי אצלי במוח שאני לא רוצה 

שייכות עם כל הדבר הזה. אני לבד לפני עשרים וחמש 

)הקלטה  ה'",  בעבודת  גדול  חיזוק  שם  קיבלתי  שנה 

שמושמעת בקו ברסלב שלוחה 24(.

הרה"ח ר' ישראל מאיר ברנר שליט"א: כבר 
שנים טוען שצריך להתרחק משובו בנים ומברלנד, כי 

אין זו הדרך של ברסלב )עדות תלמידיו(.

ביהכנ"ס  רב  שליט"א  ג'אן  יעקב  הרב 
היכל מוהר"ן צפת: סיפר שכשהיה אצל ברלנד 
עיניו את ברלנד עובר על איסורים  בהולנד ראה במו 

חמורים, וכן התבטא עוד דברים קשים נגדו.

הרה"ח ר' משה ביננשטוק שליט"א: מספר 
מהרבנית  חמורים  דברים  שנים  כמה  לפני  ששמע 

של  רב  וינברגר  משה  מר'  ששמע  מעיד  וכן  תהילה. 

בלאנג  המודרניות  )מהשכונות  בוודמיר  עשירה  מאוד  קהילה 

אילנד( שכשברלנד היה שם הוא עבר עבירות חמורות 

בפרהסיא.

הרה"ח ר' שמעון טייכנר שליט"א: אומר לכל 
מי ששואל אותו שצריך להתרחק מברלנד ומקהילתו.

שליט"א  גודלבסקי  אליהו  ר'  הרה"ח 
צעקה,  להקים  "צריכים  הרבים:  מזכי  מגדולי 
גואלד,  ולזעוק  רמקולים  עם  לרחוב  לצאת  צריכים 

אוי אוי אוי גיואלד גיואלד גיואלד, מה אנחנו עוברים 

אותו  אותו משוקץ,  ברלנד,  אותו רשע  בדור הזה עם 

לפני  אותו  הכרתי  אישית  שאני  שקרן,  אותו  מתועב, 

43 שנים, הייתי מחובר אתו בלב ונפש, וגם אני הייתי 

עולה על גגות כדי לראות אותו בזמנים שא"א להיכנס 

כל  בגלל  בלבד,  אחת  מסיבה  אחריו  רץ  הייתי  אליו, 

הזה  אדם  הבן  ראיתי  תמיד  אבל  שלו,  הכריזמתיות 

אדם  הבן  ראיתי  תמיד  שמאל,  ועל  ימין  על  משקר 

כלום,  ממש  כלום,  כלום  אצלו  השני  של  הכסף  הזה 

בתכלית  בתכלית  אצלו  מזולזל  השני  של  והפרוטה 

הזלזול, זה מראה על צד הסטרא אחרא, 

ע"י שקר  ברוח קדשו  אומר  זי"ע  רבינו הקדוש  והנה 

אדם משקר בסוף זה מביא אותו לידי ג"ע וש"ד וגם 

מכשיל את הכשרים בג"ע וש"ד, ואחר כך הוא מראה 

ושל  שלו  והאפיקורסות  הכפירה  כל  מהתורה,  היתר 

התלמידים שלו שר"י. ה' יעזור שכולם כל התמימים 

אחוזים  שעדיין  והת"ח  הצדיקים  וכל  עם  והפשוטי 

עיניהם שיעזבו  יאיר את  ה'  בטומאה הברלנדית הזו, 

אותו ויתחברו לבורא עולם על ידי צדיקיו האמיתיים" 

)הקלטה שמושמעת בקו ברסלב שלוחה 23(.

בכינוס הגדול שהתקיים ביום שני אור לו' כסלו תשע"ז 

ולצעוק  לצעוק  הערב  "התאספנו  אמר:  שמש  בבית 

מאמינים  שאנו  אחד,  ה'  אלוקינו  ה'  ועדה,  עם  קבל 

שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת 

מאת הבורא ית"ש. התאספנו להשמיץ מישהו? אנחנו 

באבא  שפוגעים  לנו  כואב  עיתונאים?  פוליטיקאים? 

שבשמים, בתורה הקדושה, גיוואלד, אנשי שובו בנים, 

אלוקיכם,  לה'  אתם  בנים  מאד,  יקרים  יהודים  אתם 

מה אנו רוצים, רק מה שה' רוצה בתורה, כולם ביחד 

לצעוק גיוואלד, אוי אוי אוי שכך עלה בימינו, שיהודים 

חרדים צריכים למחות ביהודים שרובם ככולם חרדים 

בקו  )הקלטה  המחשבות!",  את  מעקמים  רק  ה',  לדבר 

ברסלב שלוחה 23(.

הרה"ח ר' ארז משה דורון שליט"א: מורה 
קשת.  כמטחווי  ממנו  להתרחק  לקחו  שומעי  לכל 

ואומר שזה לא יהדות וזה לא ברסלב.

הרה"ח ר' אליהו נהרי שליט"א: אלו שהולכים 
אחרי ברלנד הם כמו השבתאים שהאמינו בש"צ.

שליט"א:  אנשין  נחמן  אפרים  ר'  הרה"ח 
תמיד התנגד לאותו האיש והתבטא נגדו פעמים רבות 

בדברים קשים.

הרה"ח ר' דן בינדר שליט"א מח"ס מחנה 
דן על ליקוטי מוהר"ן: ברלנד אינו מבין אפילו 
פשט םשוט בליקוטי מוהר"ן. כל הדרך שלו היא לא 

הדרך של ברסלב )הקלטה שמושמעת בקו ברסלב שלוחה 24(.

יצחק  אברהם  ר'  הרה"ח 
ר'  סיפר ששמע מהרה"ח  מרמלשטין שליט"א: 
נתן צבי קעניג זצ"ל על ברלנד שהוא אדם שפל באופן 

הגרוע ביותר. וכן חיזק ועודד מאד את ידי העוסקים 

במערכה )עדות הרה"ג ר' צבי ליברמנש שליט"א(.

הרה"ח ר' אהרן גבאי שליט"א: דיבר בחריפות 
נגד ברלנד ואף סייע למנהלי המערכה בכמה דברים.

בורשטיין  שמעון  אברהם  ר'  הרה"ח 
שליט"א חתנו של הרה"ח ר' משה קרמר 
שליט"א: בכינוס הגדול שהתקיים ביום שני אור לו' 
כסלו תשע"ז בבית שמש אמר: "האדם הזה הוא חוטא 

ומחטיא, טמא ומטמא, שטימא כמה וכמה משפחות, 

שהוא  מה  לי  שסיפרו  מאנשים  באוזני  שמעתי  אני 

עשה במשפחתם, אני לא צריך להאמין לשום קונטרס, 

רצה  כשברלנד  שנה   25 לפני  שהיתה  באסיפה 

באסיפה  אומן,  ועל  לאומן  הנסיעות  על  להשתלט 

הזאת שקראו לו, הוא לא רצה בשום אופן לוותר, עד 

שהרה"ח ר' נתן צבי קעניג זצ"ל תפס אותו ודיבר אתו 

בצד, הוא הביא לו כמה מסמכים שמרשיעים אותו על 

זה,  ומכוערים שעדיין לא פרסמו את  דברים חמורים 

זה כבר היה לפני 25 שנה, והוא אמר לו אם אתה לא 

מפסיק, אנחנו הולכים לבית דין עם התיק הזה, ואת 

ידיים  הרים  הוא  מיד  כך,  אחר  תשא  אתה  התוצאות 

ונכנע", )הקלטה בקו ברסלב שלוחה 23(.

הרה"ח ר' איתמר לייפער שליט"א המשפיע 
בנו  בירושלים,  הצדיק"  "אור  המדרש  בבית  הראשי 

הגדול  בכינוס  בארא-פארק:  מחוסט  האדמו"ר  של 

שהתקיים ביום שני אור לו' כסלו תשע"ז בבית שמש 

אמר: אני שמעתי מאיזה רב בקהילה שלהם ההנהגות 

שהוא נתן לו, אשר תסמרנה שערות ראש שזה מוביל 

לשאול תחתית ממש, שאלתי אותו, מה? אמר לי, כן, 

הרב אמר ככה, אז זה ככה, אז מה, צריך להשתיק את 

זה? רבינו אומר שמצוה לפרסם את הרשעים!, )הקלטה 

בקו ברסלב שלוחה 23(.


