
לכל  נוהג ללכת  ישראל שהיה  שאומר הבית 
שבע ברכות ובכל שבע ברכות אפשר לשמוע 
את עשרת הדברות. וזה עניין של ברית מילה 
הדברות  עשרת  את  לשמוע  שאפשר  כן  גם 
שמתגלה הש"ע ריבוא נהורין שמתגלה הש"ע 

ריבוא נהורין." 
מאז  לזכות,  ממשיכים  ואנחנו  זכינו  ואכן, 
הקדוש  למשכנו  ברלנד  הרב  מורינו  שחזר 
לחתונות  יוצא  שליט"א  הרב  שבירושלים 
החתן  את  מקדש  הרב  שבוע.  בכל  כמעט 
החתן  את  לשמח  נשאר  אף  ולרוב  והכלה 

והכלה בריקודים קדושים.

עליית נשמה - "באותו הזמן יתעורר מלך המשיח לצאת מגן"

בראש השנה תק"ז )ספטמבר 1746 למניינם( ערך הבעש"ט עליית נשמה, כך הוא 
סיפר באיגרת המיוחדת שמאז התפרסמה כאיגרת עליית הנשמה. "בר"ה 
שנת תק"ז עשיתי השבעת עליית הנשמה וראיתי דברים נפלאים במראה 
מה שלא ראיתי עד הנה מיום עמדי על דעתי, ואשר ראיתי ולמדתי בעלותי 
מדריגה  ועליתי  וגו'.  פה  אל  פה  אפי'  ולדבר  לספר  אפשרי  בלתי  לשם 
אחר מדריגה, עד שנכנסתי להיכל משיח ששם לומד משיח תורה עם כל 
גדולה עד  ראיתי שמחה  ושם  רועים,  וגם עם שבעה  והצדיקים  התנאים 
מאד.., ושאלתי את פי משיח, אימת אתי מר )מתי המשיח מגיע(, והשיב לי, בזאת 
ויפוצו מעיינותיך חוצה מה  ויתגלה בעולם  תדע, בעת שיתפרסם למודך 
ואז  ועליות כמוך,  יחודים  גם המה לעשות  ויוכלו  והשגת,  שלמדתי אותך 

יכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה." ע"כ לשון הבעש"ט בקיצור.

הבעש"ט הקדוש מספר שכאשר הוא עלה עם נשמתו בעולמות הוא הגיע 
להיכלו של המשיח, ההיכל שנקרא גם 'היכל קן ציפור' )מדרש כונן, היכלות רבתי, 
ראה גם אוצר המדרשים עמוד פד ד"ה בגן עדן(. על זה אומר רבי חיים ויטאל )ארבע מאות 

שקל כסף דף עח:( שמשיח צדקנו חי וקיים כאן בעולם הזה, אך אין נשמתו 

הנשגבה נמצאת בגופו בכל עוצמתה, אלא רק חלק ממנה נמצאת בגופו, 
קן  "היכל  הנקרא  בהיכל  העליון  בעולם  שוכנת  הנשמה  עיקר  ואילו 
ציפור". נשמתו של משיח בכל עוצמתה תכנס לגופו רק בעת הגאולה. על 
הזמן הזה אומר הזוהר הקדוש ) שמות ז:( "באותו הזמן יתעורר מלך המשיח 
לצאת מגן עדן מהמקום שנקרא 'קן ציפור' ויתעורר ויתגלה בארץ הגליל 
הזוהר הקדוש מספר  העולם."  כל  יתרעש  יצא לשם  הזה שמשיח  וביום 
בהרחבה על מעלת יום התגלות המשיח, אך הזוהר הקדוש לא נוקט תאריך 

מסויים בו כל זה יתרחש.

ערב שבת כבר הגיע

ַשַׁמּאי  ֵבּית   - טֹוב  ְבּיֹום  ֶשּׁנֹוְלָדה  "ֵבּיָצה 
אֹוְמִרים, ֵתָאֵכל. ּוֵבית ִהֵלּל אֹוְמִרים, ֹלא 

ֵתָאֵכל." המשנה )ביצה פרק א', א'( מזכירה 
בית  דנים  בה  מפורסמת  מחלוקת 
אם  בשאלה  הילל  ובית  שמאי 
תאכל.  טוב  ביום  שנולדה  ביצה 

לאסור  הילל  בית  של  הטעם 

ברלנד  אליעזר  הרב  הגה"צ  מורינו  אמר 
שאפילו  אומר  נתן  "ר'  תשס"ו(,  )שבט  שליט"א 
אדם הכי קטן ברגע ששמרו על כל ההלכות 
מלך  מזה  לבוא  שיכול  נשמה  מורידים  אז 
יבוא  המשיח  מלך  אמר  הרב'ה  המשיח. 
נולד  שיותם  כמו  פשוטה  ממשפחה  דווקא 
לעוזיהו. כתוב בגמ' )סוכה מ"ה:( שר' שמעון בר 
יוחאי אמר אני יכול לפטור את כל בני האדם 
ואלמלא  עכשיו  ועד  שנבראתי  מהיום  מהדין 
בני איתי מאדם הראשון ועד עכשיו ואם היה 
יותם בן עוזיה.., מה יותם בן עוזיה נכנס כאן? 
יש דוד, יש שלמה, יש יאשיהו, יש אסא, כ"כ 

הרבה מלכים צדיקים היו ור' שמעון אומר 'ואלמלא ויותם בן עוזיהו עימדי 
אני יכול לפטור את העולם מתחילתו ועד סופו'?!"

"אומר רש"י, יותם בן עוזיהו היה עניו ושפל ומעולם לא עשה שום פגם, 
בכדי לפטור את העולם מסוף העולם ועד סופו אסור שיהיה שום פגם. 
עוזיהו היה אבא של יותם, עוזיהו זה עזות, הוא נכנס לקודש קודשים עם 
ֶאת-ֲאדָֹני  ָוֶאְרֶאה  ֻעִּזָּיהּו,  ַהֶּמֶלְך  "ִּבְׁשַנת-מֹות  על מצחו,  פר  ואפר  הקטורת 
הוא  דווקא  ו(,  )ישעיהו  ֶאת-ַהֵהיָכל"  ְמֵלִאים  ְוׁשּוָליו,  ְוִנָּׂשא;  ָרם  ַעל-ִּכֵּסא  יֵֹׁשב 
יותם?! כי עוזיהו זרקו אותו לבית הקברות ופסקו שהוא צריך  מביא את 
תלך  עליו  וצועק  יוצא המלך  היה  הולך לשם  היה  מישהו  ואם  לגור שם 

מפה! אני טמא! אסור להתקרב לכאן! "טמא טמא יקרא המלך"." 
בגלל  אדמה  רעידת  הייתה  הרעש,  לפני  שנתיים  התנבא  שעמוס  "כתוב 
שעוזיהו נכנס לקודש הקודשים, כל כדור הארץ רעד, כל ירושלים התפרקה. 
ועוזיהו נכנס לכזה לב נשבר, כל הזמן צועק טמא טמא עם כזה לב נשבר 
הנשמה  את  להמשיך  עוזיהו.  בן  יותם  כמו  נשמה  כזו  המשיך  עד שהוא 
להיות בשיא, שיא,  צריך  הדין  מן  לפטור את העולם  יכולה  הזאת שהיא 
שיא הלב נשבר, שיא השפלות. עוזיהו הגיע לכזו שיפלות שרק הוא יכול 
להמשיך את הנשמה הזאת, דווקא עוזיהו שהוא נכנס לקודש קודשים עם 

הקטורת."
במשך כל השנים דיבר איתנו מורינו הרב ברלנד שליט"א על מעלת הלב 
הנשבר המגיע במיוחד על ידי קבלת הבזיונות. הרב גם אמר שע"י שהחתן 
גבוה  נשמה  למשוך  יכולים  הם  הכלולות  טכס  לפני  מתקדשים  והכלה 

ואפילו את נשמת מלך המשיח, אלה דבריו )טבת תש"ע(.
הלכות,  בליקוטי  נתן  ר'  אומר  סיני.  הר  מעמד  זה  כיפור  יום  זה  "חתונה 
מפיו,  ששמעתי  כמו  הרבי  שואל 
העולם נמצא בטעות, על מה רוקדים 
בחתונה? רבנו אמר אנחנו מאמינים 
מתחתנים  שעכשיו  הזה  שמהזוג 
אפילו  נזכה  ואולי  נורא  צדיק  יבו 
הריקודים  ידי  על  כי  במלך המשיח. 
רבנו  הזאת.  הנשמה  את  ממשיכים 
קדושות,  נשמות  שלהמשיך  מגלה 
מכל  לבוא  צריכים  טהורות,  נשמות 
קצות העולם כי כל אחד שמגיע אז 
כל  לחתן.  שמחה  עוד  מוסיף  הוא 
לעשרה  זוכה  לחתונה  שמגיע  אדם 
הוא  תורה,  למתן  זוכה  הוא  קולות, 
זוכה לשמוע את עשרת הדיברות. וזה 
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ונולד  מוקצה  משום  נחמן  לרב  הביצה  את 
ולרבי יוחנן משום גזרת משקין שזבו, אך מתוך 
שבפנמיות  רואים  למעלה  שהבאנו  ההקדמה 
הדברים המחלוקת של בית הילל ובית שמאי 

היא הרבה יותר עמוקה ממה שנראה.
אומר רבינו הקדוש )ל"מ תנינא ו( שמה שהמשנה 
אומרת 'יום טוב', אין הכוונה דווקא ליום טוב 
"ְוָלאו  קודשו.  דברי  אלה  הרגילה,  בהגדרתו 
ַדְּוָקא יֹום טֹוב ַמָמּׁש ֶאָלּא ָכּל יֹום ֶשׁהּוא ְבִּחיַנת 
כבר  שלמעשה  וידוע  טֹוב".  יֹום  ִנְקָרא  טֹוב, 
מלאכה  לעשות  חכמים  אסרו  שבת  מערב 
מזמן המנחה, והעושה אז מלאכה, אינו רואה 

משום  זאת  כל  רנא(.  או"ח  )שו"ע  ברכה  ממנה 
לרדת  מתחילה  שישי  יום  מחצות  שכבר 
יום  שכל  רבינו  הגדרת  ולפי  השבת  קדושת 
שהוא בחינת טוב נקרא יום טוב, כך גם יום 
שישי מחצות היום הוא כיום טוב לעומת יום 

השבת שאסור בכל הל"ט מלאכות. 
ובהרחבה – ידוע שכל ששת אלפי שנות קיום 
העולם  בהם  בירורים  של  שנים  הם  העולם 
הישראלי  שהאיש  וע"י  הבחירה  על  עומד 
את  מברר  הוא  מהרע  ומתרחק  בטוב  בוחר 
הניצוצות מהקליפה ומקרב את הגאולה. אך, 
אלפי  בששת  רק  נמשכת  הזו  העבודה  כל 

השנים, ואילו על האלף השביעי נאמר "שבת ומנוחה", בבחינת "שש שנים 
יעבוד, ובשביעית יצא לחפשי חנם" )משפטים כא, ב(.

מובא בספרים )אור החיים על התורה ויקרא ו, ב. במדבר כו, יט( על פי הרמזים בפסוקי 
התורה שזמן הקץ הוא בשנת החמש מאות לאלף השישי ומבארים זאת על 
פי הפסוק "כי אלף שנים בעניך כיום" )תהילים צ, ד(, יום אצל הקב"ה הוא אלף 
)חמש מאות וחמש מאות( ומתחילת אלף  ויום  והיום מתחלק לשניים לילה  שנה 
השישי עד שנת ה'ת"ק הוא לילה הרומז על ליל הגלות ומשנת ת"ק החל 
ניצוצי הגאולה". כך שהחל משנת תשנ"א  "גילוי  להפציע השחר והתחיל 

אנו נמצאים בערב שבת שאחרי חצות יום השישי.

מלכות ה' דוגרת על משיח

ואם שהיום טוב הוא למעשה ערב יום שישי, זמן הגאולה, 
שהחל להאיר כבר ב- תשנ"א, נשאר לברר על מה רומזת 
הביצה שבמשנה ומי היא התרנגולת שדוגרת עליה. אומר הזוהר 
הקדוש )שם, ע"פ פירוש המתוק מדבש( שהציפור הדוגרת על הביצה היא למעשה 

המלכות המתלבשת במט"ט ודוגרת על המשיח )הביצה( בהיכל קן ציפור. 
 אם כן על מה חולקים בית שמאי ובית הילל? בית שמאי רוצים בהתגלות 
משיח עכשיו, הרי מצוקות הגוף והנפש של האיש הישראלי אחרי אלפיים 
אלה  הם  הילל  ובית  ערך.  לאין  נוראיות  הן  בדורנו,  בפרט  גלות,  שנות 
שאומרים שהביצה לא תאכל, כלומר, משיח לא יתגלה עכשיו. הגמרא בב"ק 
ג: לומדת על הקשר בין התגלות לאכילה, " ֵאיְך ֶנְחְפּׂשּו ֵעָשׂו ִנְבעּו ַמְצֻפָּניו" 
שאכילת  ומכאן  גילוי  מלשון  היא  האכילה  על  האמונה  שהשן  ו(  א',  )עובדיה 

הביצה מדברת על התגלות המשיח. אם כך, קשה מאוד להבין למה שבית 
הילל לא ירצו שמשיח יתגלה עכשיו וכי הם רוצים שעם ישראל ימשיח עם 

הגלות הקשה הזו?! 

 "ִּכי מֶׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה לֹו ַרֲחָמנּות ֶּבֱאֶמת ַעל ִיְׂשָרֵאל" 

אומר רבינו הקדוש )ל"מ תורה ז( " "ִּכי ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם" )ְיַׁשְעָיה מ''ט( ַהְינּו ִמי ֶׁשהּוא 
ַרֲחָמן, הּוא ָיכֹול ִלְהיֹות ַמְנִהיג, ִּכי ַעל ְרָׁשִעים אֹו ַעל רֹוְצִחים ְוַגְזָלִנים ָאסּור 
ַעל  ְלַרֵחם  יּוַכל  ֲאַזי  ָהַרֲחָמנּות  ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיך  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ְוֵכן  ְלַרֵחם 

ַהָּצִריך  ִלֵּתן לֹו ַמֲאָכל  ָיִמים  ַאְרָּבָעה  ִּתינֹוק ֶׁשל 
ְוֵכן ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ְלָגדֹול ְולא ְלָקָטן ָּכֶזה.., 

ְצִריִכין ְלַרֵחם ַּבֶּמה ֶׁשָּצִריך לֹו."
ָהָיה  הּוא  ִּכי  ַרֵּבנּו  מֶׁשה  ַרק  הּוא  ָּכֶזה  "ְוַרֲחָמן 
ִּכי  ֶלָעִתיד  ַהַּמְנִהיג  ִיְהֶיה  ְוהּוא  ִיְׂשָרֵאל  ַמְנִהיג 
ִּכי  א(.  )קֶהֶלת  ְוכּו  ֶׁשִּיְהֶיה''  הּוא  ֶּׁשָהָיה  ''ַמה 
מֶׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה לֹו ַרֲחָמנּות ֶּבֱאֶמת ַעל ִיְׂשָרֵאל 
ַנְפׁשֹו  ְוִהְׁשִליך  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשִביל  ַנְפׁשֹו  ּוָמַסר 
ִמֶּנֶגד ְולא ָהָיה חֹוֵׁשׁש ַעל ַעְצמֹו ְּכָלל )ְׁשמֹות ל''ב( 
''ְוֶאֶעְׂשך ְלגֹוי ָּגדֹול'', ְוהּוא לא ִהְׁשִּגיַח ַעל ֶזה ְּכָלל 
ַרק ָאַמר ''ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם'' ְוכּו )ָׁשם(.., ַוֲאִפּלּו 
ְּכֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִיּסּוִרים ִאם ֵאין ָּבֶהם ֲעוֹונֹות, ֵאיָנם 
ֶנֱחָׁשִבים ְלִיּסּוִרים ְּכָלל )ַׁשָּבת נ''ה(. ֵאין ִיּסּוִרין ְּבלא 
ִּכי  ְּכָלל  ִיּסּוִרים  ֵאיָנם  ָעוֹון  ָּבֶהם  ֶׁשְּכֶׁשֵאין  ָעוֹן 
ִעָּקר ַהִּיּסּוִרים ֵהם ַרק ְּכֶׁשּנֹוְפִלים ַּבֲעוֹונֹות ַחס 
ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְלַרֵחם  ָהַרֲחָמנּות  ִעָּקר  ְוֶזהּו  ְוָׁשלֹום 
ֶׁשל  ַהָּכֵבד  ֵמַהַּמּׂשאֹוי  ְלהֹוִציָאם  ָקדֹוׁש  ַעם 
ְּבָכל  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו,  מֶׁשה  ֵּכן  ְוַעל  ֲעוֹונֹות 
ֵעת ֶׁשָּנְפלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵאיֶזה ָעוֹון ָהָיה מֹוֵסר ַנְפׁשֹו 

ֲעֵליֶהם ְוִהְתַּפֵלל ַּבֲעָדם."
שהרחמנים  מובן  הקדוש  רבינו  מדברי 
משא  לגודל  כי  הילל,  בית  הם  האמיתיים 
בה  הגאולה  בתקופת  ובפרט  העוונות 
מגיעה  הייתה  אם  חזקים,  דינים  מתעוררים 
הגאולה כמו שרצו בית שמאי, אזי עם ישראל היה סובל צרות גדולות עוד 
יותר והרבה מאוד לא היו נגאלים. אך, בית הילל רוצים שכולם יגאלו, גאולה 
ברחמים גדולים. אמר הרב שליט"א )יארצייט רביה"ק תשס"ה( "משיח רואה שעוד 
מישהו עושה תשובה, אתערותא דלתתא, אז הוא עוד מתעכב אולי עוד 
אחד יעשה תשובה יגמרו הנשמות כבר אין אף אחד לא יעשה תשובה 

כולם דור רשעים גמורים אז הוא יתגלה".

"מי באמת המחמיר ומי למעשה הוא המיקל?"

מכאן גם מובן יותר למה כ"כ קשה לגמרא )הגמרא ריש ביצה( לקבל שבית הלל 
לרוב  המחמירים  הם  שידוע שבית שמאי  המחמירים. משום שאע"פ  הם 
במחלוקתם עם בית הלל, עדיין הגמרא פה מתאמצת להראות שבית הלל 
ֵאין  ִאם  ִיּסּוִרים  ָלָאָדם  ְּכֶׁשֵּיׁש  מובן, ש"ַוֲאִפּלּו  רבינו  ומדברי  הם המקלים. 
ָּבֶהם ֲעוֹונֹות, ֵאיָנם ֶנֱחָׁשִבים ְלִיּסּוִרים ְּכָלל" והחומרה של בית הלל לדחות 
את ביאת המשיח עד שעם ישראל יגאל כולו היא קולא ולא חומרא. והכלל, 
"אלו ואלו דברי אלוהים חיים - והלכה כבית הלל" -  אך, כל זאת היה נכון 

עד לזמן האחרון.

"שעוד השנה אני רוצה להביא בעזה"י את המשיח"

"עכשיו אפשר לראות את הנסים הגדולים, עכשיו יהיה נסים גדולים, שום 
יהודי לא יהרג יותר, אני מאמין בכם ר' יצחק מאיר! לכם יש את הכוח 
ששום יהודי לא יהרג יותר, ומהמלחמה יעשו תשובה, ככה היה בתשל"ד 
במלחמת יום כיפור שכל היהודים עשו תשובה, כל הבעלי תשובה נהיו 
היהודים  כל  תשובה,  יעשו  היהודים  כל  הזו  במלחמה  עכשיו  מתשל"ד, 
יעשו תשובה אמתית." )שיחת טלפון של מורינו הרב ברלנד שליט"א עם הרב מורגנטשרן שליט"א 
כ"ב תמוז יארצייט של רבי שלמה מקרלין(. באותה שיחה רמז הרב שליט"א שההנהגה 

של עיכוב המשיח ע"י הצדיקים הרחמנים האמיתיים, בבחינת בית הילל 
תמה ומתחיל שלב חדש של גילוי. 

והנה חזר מורינו הרב שליט"א לארץ ולפתע החל מהלך שלם, חדש ומרומם 
של  בקיבוץ  בירושלים,  הרב  בבית  יומיומיים  תורה  ושיעורי  תפילות  של 
ניגונים והתעלות הנפש ְבָּרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך. פנה הרב יעקב סלמה שליט"א, 
ראש כולל 'נצח נצחים' בבני ברק לאחד מהתלמידים החשובים של מורינו 

הרב שליט"א בכנס תל-אביב

"כל סוד הגאולה תלוי בזה שהרב'ה 
יחזור לארץ ישראל"

המשיח  חבלי  זמן  על  צח:(  )סנהדרין  הגמרא  אומרת 
וכן  ולא איחמיניה  ייתי  שלפני הגאולה, "אמר עולא 
אמר ]רבה[ ייתי ולא איחמיניה". הגמרא מספרת לנו 
על מספר חכמים מבין האמוראים שלמרבה הפלא 
בכך  להתבונן  יש  בתקופתנו.  לחיות  שלא  בקשו 
שהגמרא נוקטת בלשון "וכן". אין הכוונה לחזור על 
עולא,  עוד חכם הסובר כמו  ולומר שקיים  הדברים 
משום שאין זו דרכו של התלמוד למסור את שמות 
כל הסוברים כחכם שהוזכר. מכאן שצדיקים גדולים 
מטעמים  בדורנו  לחיות  רצו  לא  האמוראים  כחכמי 
שהמכנה  בינם(  ההבדלים  את  לפרט  המקום  כאן  )אין  שונים 
והירודות  הנסיונות  עומק  הוא  כולם  של  המשותף 
הצדיק  אבל  משיח.  של  דורו  בני  לעבור  שצריכים 
רוצה שכל עם ישראל יגאל, הרב אמר פעם על חבלי 
המשיח, "הנביא אומר שישארו רק 700 איש, "ְוָהָיה 
ָכּל  לֹו  ֵיָאֶמר  ָקדֹוׁש  ִבּירּוָשׁלִַ ם  ְוַהּנֹוָתר  ְבִּצּיֹון  ַהִנְּשָׁאר 
ַהָכּתּוב ַלַחִיּים ִבּירּוָשׁלִָ ם" )ישעיהו ד ג(, אחרי מלחמת גוג 
ומגוג, מה אתה דואג, תתפלל שכל עם ישראל יכללו 

בתוך ה- 700 האלו." 
מורינו הרב ברלנד שליט"א רמז כבר לפני שנים רבות 
ברחמים.  הגאולה  הגעת  תלויה  במה  תשס"ה(  )ויקהל 

"הרב'ה אמר, 'עכשיו העולם הולך להתהפך, אני נוסע 
היה  נפוליאון  יסע'.  נפוליאון  גם  אז  ישראל  לארץ 
השטן בעצמו, כל הענין שלו היה לבלבל את הנסיעה 
של הרב'ה לארץ ישראל, זה כל סוד הגאולה - כל 
סוד הגאולה זה שהרב'ה יחזור לארץ ישראל. איך 
שהרב'ה עלה לארץ ישראל הוא אמר עכשיו כבר 
כבר אז  מתחילה הגאולה, פה נפתחים השערים." 
גילה לנו הרב שליט"א שגאולת ישראל תלויה בחזרת 

הצדיק לארץ.  

 "מרדכי תיקן את האמונת חכמים של עם ישראל"

"הגאולה לעתיד לבוא תהיה עם האות צ', כי את הצדיק עוד לא תיקנו, 
זה יתקן רק מלך המשיח. לכן נאמר בזכריה, "ְוָאַמְרָתּ ֵאָליו ֵלאמֹר כֹּה ָאַמר 
ה' ְצָבאֹות ֵלאמֹר ִהֵנּה ִאיׁש ֶצַמח ְשׁמֹו ּוִמַתְּחָתּיו ִיְצָמח ּוָבָנה ֶאת ֵהיַכל ה'" 
)זכריה ו יב(. זה הולך על מלך המשיח שהוא הצמח, הוא הצדיק, הוא מרדכי 

הצדיק  בכבוד  פוגמים  הצדיק  במרדכי  מאמינים  שלא  שכיון  הצדיק 
יונקת  המן  ק' של  ה-  הארורה.  צ'  ה-  ק' מהקצה של  ל-  יניקה  יש  אז 
למשתה  ללכת  לא  אמר  מרדכי  במרדכי,  באמונה  פוגם  ישראל  כשעם 
כולם  להמן,  התשחווה  לא  מרדכי  הגזירה.  ונגזרה  חטאו  בסוף  והלכו, 

הרב ברלנד שליט"א והתייעץ עימו לגבי המשך דרכו. 
ענה לו אותו רב צדיק תשובה על דרך האמת וכפי 
שלימד אותנו מורינו הרב ברלנד שליט"א כל השנים. 
לכן  וזיכוי הרבים,  רחוקים  'אין שני למעלת הקירוב 
תגיע לתפילות השחרית בהן אפשר ממש להתעלות 
עד מעל לכל הרגשות הגוף, אולם אתה חייב להמשיך 
ולנסוע למרכז ולהמשיך בשיעורי התורה. נכון, אתה 
מפסיד את תפילות המנחה והערבית, עם זאת אתה 
עושה נפשות לאבא שבשמיים, ובדורינו אנו אין דבר 

גדול מזה'. )עיין עלון 59(.
השנים  כל  אותו  הכריח  כמה  עד  שידע  יעקב  רבי 
בטוח  היה  התורה  בשיעורי  להמשיך  שליט"א  הרב 
שהרב יאשר את עצתו של תלמידו היקר, אך דברי 
הרב שליט"א תפסו אותו לא מוכן בכלל. "אתה חייב 
להגיע לכל התפילות כאן, כולל מנחה וערבית. שאל 
הרב יעקב את הרב שליט"א, 'ומה יהיה עם שיעורי 
עבודה  לאף  "אסור  הרב,  ענה  ברק?  בבני  התורה 
לבוא על חשבון התפילות, תמצא לך זמן למסירת 
למניינים.  להגעה  יפריע  לא  שזה  השיעורים 
מוכרחים להגיע לכל התפילות משום שעוד השנה 
אני רוצה להביא בעזה"י את המשיח." אמר ולא יסף.

"יהודי צריך להיות מצפה כל שניה"

"לא  תשס''ה(,  )אייר  שליט"א  ברלנד  הרב  מורינו  אמר 
אומרים  אלא  בישועה,  האמנת  לאדם  אומרים 
על  העומד  הצופה  כמו  צופה?!  היית  ציפית?  לו  
ציפית  מגיע!  כבר  האויב  אם  לראות  המיגדלור 
אחר  משהו  זה  מהאמנת,  אחר  משהו  זה  לישועה 
מחיכית. ציפית, יהודי צריך להיות מצפה כל שניה 
לישועה אולי כל שניה יבוא משיח בן דוד, כל שניה 
יבוא הגואל הקרוב שזה משיח בן דוד. אומר הזוהר 
חדש לא רק האם רצית בה או קיוית לה או האמנת 

בה, בכל אלה לא די, אלא האם העמדת את עצמך כמו אדם שעומד על 
החומה וכל החושים שלו דרוכים, אולי הוא יראה איזה אויב מתקרב. וכל 
חושיך היו דרוכים כמו אדם שעומד על החומה וכל החושים שלו דרוכים 
ומרוכזים אם הוא מבשר לו ישועה או שמבשר ח"ו הפוך. כמו אדם שעומד 
על החומה שכל חושיו דרוכים ומרוכזים רק בנקודה לראות את הישועה. 
כמו אלה שהעמידו את עצמם על המצפה הרם ההוא וצפו וגם ציפו, כי 
זה שמצפה הוא יזכה לנבואה לדעת מתי משיח צריך להגיע. וצפו וגם 
ציפו להיות מאלה שעומדים על החומה שעות מצפים ועם כל החושים 

דרוכים לראות אם משיח מגיע. כך אדם צריך להיות."

שלטי הרב ברלנד ברחובות ת"א

ברית עם הרב לבנו של הרב פרץ

הרב בחוגי בית במרכז הארץ



מאז התקרבו לדרך ישראל סבא 
כבר עשרות אלפי יהודים בזכות 
יסד  הרב  שליט”א,  ברלנד  הרב 
כשבתוכם  תורניים  מוסדות 
ישיבות,  לאברכים,  כוללים 
תלמודי תורה ובתי ספר וסמינרים 
לשמחתנו  זאת,  עם  לבנות. 
ברלנד  הרב  שחזר  מאז  הרבה, 
שבירושלים,  הקדוש  למשכנו 
לאותן  גם  שליט”א  הרב  חזר 
נסיעות חיזוק בקרב המוני עמך 
עשרות  עברו  לא  כאילו  ישראל. 
נס  ולא  עינו  כהתה  לא  שנים, 
אליעזר  הרב  הגה”צ  חזר  לחה, 
מסעות  לאותם  שליט”א  ברלנד 
קירוב  של  ומעוררים  קסומים 
בקרב  תורה  והרבצת  רחוקים 

המוני עם ישראל.
מכתת  שליט”א  ברלנד  הרב 
רגליו בין ערי ישראל ועורך חוגי 
והאינטימי  המסורתי  באופן  בית 
גדול  רב  שאינו  כאילו  ביותר, 

המפורסם בקרב הרבים כגדול ישראל. כמו שמדגים הסיפור הבא, “יהודי 
בשם ציון לוי הסוחר במכוניות מיוחדות נמצא בקשר עם יהודי אחר ותוך 
כדי כך הוא מחזקו ומקרבו ליהדות. אותו יהודי ביקש להחליף את טליתו 

עם טליתו של מורינו הרב ברלנד שליט”א.
מדובר בחילוני שלא הולך בכלל לבית הכנסת, הוא רק מניח בזריזות תפילין 
בביתו כל בוקר וגם זה בקושי גדול. באחד הימים הוא נכנס למורינו הרב 
ברלנד שליט”א להתייעצות ותוך כדי הוא נתן לרב סכום כסף עבור פדיון 
נפש. הוא שאל את הרב ברלנד שליט”א על עסק  מסוים והרב הדריך אותו 
כיצד לפעול. אותו יהודי אמר שאם הדבר יצליח הוא יביא לרב סכום נוסף 

עבור פדיון.
לוי אומר לי שאותו  יצאנו לרכב, מספר הגבאי של הרב, ופתאום ציון 
ואביא  שארוץ  ממני  וביקש  הרב  של  הטלית  את  לקחת  שכח  יהודי 
התעטף  יהודי  אותו  ואכן,  הטלית,  את  לו  והבאתי  רצתי  הטלית.  את 
בטלית למחרת בבוקר וכך הוא מספר. “כשהנחתי את הטלית הרגשתי 
שקדושתם יתרה מהתפילין, ולא רק זה, מיד התעוררתי ברגשות תשובה 

ואמרתי שעכשיו אני מוכן ללכת ולהתפלל כל בוקר בבית הכנסת.

 "יעקב איש תם יושב אוהלים"

לבתים  מגיע  ממש  שליט”א  ברלנד  אליעזר  הרב  הגה”צ  מורינו  מדהים. 
שבמעמדי  בעוד  סבא.  ישראל  דרך  אל  רחוקים  ומקרב  הארץ  במרכז 
הרב  באפשרות  אין  ורבבות  אלפים  מגיעים  אליהם  והכינוסים  התפילות 
להתייחס לכל אחד באופן אישי, בחוגי הבית הרב שליט”א מתייחס לכל 
אחד כאילו הוא בנו. ניכרת אהבת עם ישראל אל הרב ברלנד שליט”א וכן 

אהבת הרב לכל יהודי באשר הוא.
)yoo( שם חיכתה לו חבורה ששתתה את דבריו  יו  בחוג בית בת"א בבנין 
לא  ישראל  “עם  ואמר,  תורה  בדברי  ברלנד  הרב  מורינו  פתח  בשקיקה, 
הולכים בכוח הזרוע ולא מתעניינים בכדורגל, העניין של עם ישראל הוא רק 
ללמוד תורה. כל אחד חייב ללמוד תורה או להגיד תהלים, אסור שתהיה 
שנייה אחת בלי לימוד תורה. שנייה אחת אדם אינו לומד תורה נהיה פיגוע 
יושב אוהלים, הוא  “וישב יעקב”, יעקב  בעולם, באותו רגע העולם נחרב, 

יושב ולומד תורה.”
בבית  לשבת  שיוכלו  בכדי  פתילות  עושה  הייתה  לפידות  אשת  “דבורה 
המדרש וללמוד תורה, לכן יצאו ממנה להבות אש. איך ידעו שדבורה היא 
“ביקש יעקב לשב בשלווה”, כל  נביאה, משום שיצאו ממנה להבות אש. 

רגע אדם רוצה להגיע לשלווה, אבל 
כשאדם  רק  היא  אמתית  שלווה 
ילדים  לו  ויש  משפחה  מקים 
לומד  שאדם  היא  שלווה  צדיקים. 
ולא  הפסק  ללא  ולילה  יומם  תורה 
משנה אם יש לו פרנסה, כי הלימוד 
מביא את הפרנסה.”“הפרנסה מגיעה 
רק מהשם, יש מקום שנקרא החלל 
הפנוי ומשם מגיעה הפרנסה. עשיו 
בשם  בן  לו  יש  הפנוי,  החלל  הוא 
אליפז והצאצאים שלו כבשו את כל 

העולם והם הנהגת החלל הפנוי.”
מלבד דברי התורה הקדושים אותם 
ברלנד  הרב  מורינו  מעביר,  הוא 
אנשים  ומעורר  טליתות  מחלק 
לחזור בתשובה מלאה. הרב שליט”א 
ואילו הרווקים  כיפות לשבת  מחלק 
מקבלים טבעות לאירוסין ובכך הרב 
מעורר ודוחף אותם להיכנס בברית 
הנישואין, מה גם שזו סגולה נפלאה 

לקבלת זיווג הגון משורש נשמתו.

אפשר להזמין את הרב ברלנד לחוגי בית בכל רחבי הארץ דרך הגבאי נתן 
סולומון 052-6775148

כינוסים
בד בבד עם חוגי הבית ממשיך מורינו הרב ברלנד שליט"א בעריכת כינוסי 
תורה המוניים ברחבי הארץ. לפני הכנס שנערך ב- ט”ו כסליו אמר מורינו 
הרב ברלנד שליט"א. " ט”ו כסליו הוא היארצייט של ר’ יהודה הנשיא מחבר 
המשניות שהיה נשמת יעקב אבינו וכל מי שישתתף ביארצייט הזה יהיו 
לו מליארדים, טריליונים וכל העשירות. כי ר’ יהודה הנשיא היה הכי עשיר 
בעולם, יותר גדול מהקיסר של רומא וכל מי שמגיע ליארצייט שלו יהיה 
הכי עשיר בעולם. לכן, כולם חייבים לבוא ב- ט”ו כסליו )אור לט”ז כסליו, יום ראשון 
בלילה ה- 3.12.17( לבית הכנסת אוהל ישראל בת”א ללא יוצא מהכלל, איש בל 

יעדר." והרב מיד המשיך ופרס מעט מכוונות הצדיק בעריכת הכנסים הללו.
לכנס  לבוא  מוכרחים  שבע  באר  ועד  מירושלים  והסביבה,  ת”א  "מכל 
לבנים  מופלגת,  לעשירות  יזכו  וכולם  אלפים  עשרות  שימנה  האדיר 
זכרים, יבנו ישיבות ובתי כנסיות, לא יהיה רחוב שאין שם ישיבה. מהיום 
יהיו בת”א מליון ישיבות, בכל רחוב עשר ישיבות, לא יהיה אדם בת”א 
והיא  המחודשת  לישראל  הראשונה  העיר  היא  ת”א  תורה.  ילמד  שלא 

העיר האחרונה לפני משיח."
"ת”א תקלוט את בחורי הישיבה של כל העולם, יש שם מתגיירים וגם 

גורדי  ישיבות של  יותר, עד שיהיו שם  יגיירו 
שחקים. והכל בזכות שיבואו כולם בט”ו 

ראשון  יום  כסליו,  לט”ז  )אור  כסליו 
שבבית  לכנס   )3.12.17 ה-  בלילה 

יוצא  בלי  ישראל  אוהל  כנסת 
מהכלל, איש בל יעדר."

אדירה  הצלחה  היה  הכנס  ואכן 
כאשר המונים הצטופפו באוהל 
ישראל שבת"א ושמעו את הרב 
בדברי תורה עמוקים הקשורים 

ישירות עם גאולת ישראל."

הרב בחוגי בית במרכז הארץ

אמרו למה אתה לא משתחווה להמן?! אבל 
מרדכי אמר אני יעמוד מול המן והוא תיקן 
הרב  ישראל."  עם  את האמונת חכמים של 
ישראל  שגאולת  תשס"ה(  )פורים  גילה  שליט"א 
ברחמים תלויה באמונת חכמים, בהתבטלות 

לדברי מרדכי הצדיק של הדור.  
"כי  שליט"א,  ברלנד  הרב  מורינו  והמשיך 
מרדכי  את  להרוג  צריכים  היו  ישראל  עם 
ועל  יחטא  אחד  'האיש  להמן,  ולהגיד  ח"ו 
יתבטל  ישראל  עם  ואז  תקצוף'?  העדה  כל 
של  הנוראה  הגזירה  אחרי  ואפילו  למרדכי 
המשיך  מרדכי  ולאבד'  ולהשמיד  'להרוג 

הלאה לא לכרוע ולהשתחוות ובזה הוא הכניע את המן. בזה נכניע את 
כל ההמנים ועם ישראל יצא עכשיו משעבוד לגאולה, מאפילה לאורה, 
מאבל לששון ושמחה ויום טוב ונזכה לראות בגאולה השלמה ובבנין בית 

המקדש במהרה בימינו אמן."

 "תראה ריבונו של עולם – כמה שהתבזיתי למענך"

סיפור מפעים פורסם ב'יתד השבוע', אודות אישה ניצולת שואה גיבורת 
רוח, שביקשה לשאול את הרב חיים קנייבסקי שאלה הלכתית. את השאלה 

שאל עבורה הרב אליהו מן, תלמידו הקרוב של הרב חיים קנייבסקי.
הרב מן סיפר את אשר אירע: "אישה צדקת מופלגת מאנגליה, שלחה את 
בנה לארץ ישראל, לשאול את הרב קנייבסקי שאלה. הבן הגיע אליי, ביקש 
ואמר: 'אינני מסוגל לשאול את השאלה, תשאל אתה בשבילי. אמי תחי' היא 
פליטת מלחמת העולם, היא הייתה אז בת ישראל צעירה, ושהתה פעמיים 
לתקופה ממושכת במחנה באושוויץ, בעבודה קשה שם. 'אמא אמרה לי: 
'בני יקירי, עברתי ז' מדורי גיהנום, אין אפשרות לתאר מה שהיה שם, ואין 
אפשרות לספר מה עבר עלינו במידת הדין והרחמים של ד' יתברך, ועדיין 
לא אמרתי על כך כלום, כאשר איבדתי את כל העבר שלי ואת כולם. כיצד 
בכל זאת נשארתי בחיים מבחינה גופנית ומבחינה נפשית? אומר לך בני 
הייתי  ועמו  בשמים  אבא  לי  שיש  הרגשתי  הללו  הארוכים  בימים  יקירי: 
מדברת, כיצד דיברתי? על ידי תפילה אחת קצרה לקב"ה שהייתה שגורה 
'"ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה,  על לשוני – מה שאנו מתפללים בימי שני וחמישי: 
ּוְלַמָּכה  ּוְלַאֵּבד  ַלֲהרֹג  יּוַבל  ַלֶּטַבח  ַּכצֹאן  ֶנְחַׁשְבנּו  ַּבּגֹוִים,  ָוֶקֶלס  ַלַעג  ָהִיינּו  ִּכי 

ּוְלֶחְרָּפה ּוְבָכל זֹאת ִׁשְמָך ֹלא ָׁשַכְחנּו, ָנא ַאל ִּתְׁשָּכֵחנּו".
"ברוך ד' ניצלתי ונותרתי בחיים, הקמתי משפחה. אבל אני לא אחיה לעולם, 
יבוא גם יומי להסתלק מהעולם כאן. יגיע היום שאפרד ממך ואני גם אעמוד 
יום  לפני אבינו שבשמים לדין ולמשפט, יש לי בקשה אחת ממך, באותו 
לאחר מאה עשרים שנותיי, קח נייר וכתוב עליו: "בכל זאת שמך לא שכחנו 
נא אל תשכחנו", ותניח את הדף הזה בידי. עם תפילה זו דיברתי עם אבינו 
שבשמים בהיותי בארץ, והיא הצילה אותי בגיהנום התחתון, עם תפילה זו 
רצוני לבוא לאבינו שבשמים – לפני כיסא הכבוד, ואולי בקשה ותפילה זו 
תצילני מגיהנום של מעלה. אבל אינני יודעת האם זה מותר? נו, שאל את 

רבי חיים קנייבסקי", סיימה האם את סיפורה 
המצמרר ואת שאלתה התמימה.

הרב מן ממשיך לספר: "ניגשתי לביתו של הרב 
קנייבסקי והצגתי לפניו את הדברים. הרב שמע 
וזלגו עיניו דמעות, אמר: 'צריך לבדוק האם זה 
הוא  תנ"ך,  לפניו  הגשתי  תפילה'.  או  פסוק  גם 
'אין  ואמר:  מקומות.  בכמה  דקה  חצי  דפדף 
פסוק,  היה  זה  'אם  לומר:  והמשיך  פסוק'.  זה 
היה בכך ביזיון דברי תורה – להניחו בקבר עם 
– בכלי  כן, שיניח  ואם  זו תפילה.  הנפטר, אבל 
ביד'.  לה  וייתן  מוגדר(  והלכתי  )מושג תלמודי  כלי  בתוך 
עיניו  את  הרב  הרים  פסוקו,  את  שפסק  אחר 
ואמר לי: 'אבער דער ריבונו של עולם דארף ניט קיין צעטלאך' )אבל ריבונו של 
עולם אינו זקוק לפתקאות…(", ממשיך הרב מן בדבריו. "שאלתי: 'האם אכן לומר 

לה את היסוד החשוב הזה, שהקב"ה אינו צריך לפתקאות?", השיב הרב: 
'לא להגיד לה את הדבר, כי מאחר ויש לה הרגשה טובה עם זה, שייתן לה 

את משאלת ליבה'".
הרב מן מוסיף ומספר כי שאל באותה הזדמנות שאל את הרב קנייבסקי, 
כי שמע שבהלווייתו של הרב יחזקאל לוינשטיין, נשאו אחרי מיטתו את 
ספריו 'חזון יחזקאל', ועל כך אמר הרב שך: 'אני לא אבקש שיישאו אחרי 
מיטתי את ה'אבי עזרי', אלא אבקש שיניחו בקברי את כל 'הפשקווילים' 
– כמה  ריבונו של עולם  לריבונו של עולם: תראה  ואומר  שכתבו עליי, 

שהתבזיתי למענך'
"ולפי מה שאמר הרב– שהקב"ה אינו צריך פתקאות, מדוע ביקש הרב שך 
שיכניסו בקברו? ומה יש צורך בפשקווילים הללו?", שאל הרב מן והוסיף 
פתקאות  עם  להקבר  צדיקים  ביקשו  בהם  שונים  מקרים  לגבי  לתמוה 
'ושוב  וכתובים שונים, או אף עם רהיטים ששמשו אותם לעבודת השם. 

הנני שואל כתלמיד'."
השיב הרב קנייבסקי: "אכן, ד' יתברך אין לו צורך בפתקאות, בפשקווילים 
שסיפרת,  כפי  כן  לעשות  כך  על  ציוו  שהם  והטעם  ובשולחנות.  בלוחות 
כי על ידי כך אנשים ישאלו ויתעוררו גם כן להתבזות על כבוד שמים 
ויתעוררו ללמוד הלכות לשון הרע, ובעיקר – לעמול בתורה הקדושה, וזו 

להם לזכות נוספת לעולם האמת".

 אור חדש ישן

במשך כל שנותיו הלך מורינו הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א מבית 
לבית והפיץ תורה ברבים. הרבה לפני שהתחילה תנועת התשובה ההמונית 
ורבו מקרבי הרחוקים, מורינו הרב ייסד כבר את הדרך של עריכת חוגי בית 
לקירוב רחוקים ברחבי הארץ. רבו הסיפורים אודות אותה תקופה קסומה, 
ישנם עדויות מקוריות מאז, כדוגמת סיפורו המופלא של הרב שלום ארוש 
שליט”א, ראש מוסדות חוט של חסד, שסיפר איך הסיע את הרב ברלנד 
לפני 40 שנה על אופנוע עד לעיר אילת בכדי לקרב מספר יהודים לאביהם 

שבשמיים.



עצרות לכב' מורינו הרב שליט"א:
לפי בקשת מורנו הרב שליט"א תתקיים אמירת תיקון הכללי

3 פעמים בציבור לפני תפילת מנחה עם הרב באולם 'בית הרב'.

לכל הישועות: מיטל בת אהובה לזש"ק, בן בנימין בן אהובה לזיווג הגון, אביה בן אהובה לזיווג הגון, הדר בת אהובה לתשובה שלמה, עמית בן מלכה לתשובה שלמה, אריאל בן הדר לתשובה שלמה, 
יוסי בן מרים להתקרב לצדיק ושיצליח בפרנסה, שלי בת סטלה לבן זכר, הודיה בת תקוה לזיווג, עופיר בן שושנה ומלכה חיה בת שושנה, משה חיים ניסים, יוסף אליה, ינון אברהם, שרה, תמר, בני 

מלכה חיה, נעם בן קרן, טליה בת רות ואביחי בן יפה לזש"ק ולכל הישועות, אייל בן שמעה שושנה זיווג הגון, ישי בן אילנה, ניתאי בן הדר לתשובה שלמה, שפרה בת אורית, אביגאיל בת אורית, 
ורונית בת אורית לזיווג הגון בקרוב, יוסף בן שושנה זיווג הגון ושיצא מאפלה לאורה, מוריה בת נאוה, אברהם דביר בן מוריה, ינון יהודה בן מוריה, בנימין חיים בן מוריה, אחיה מלאכי בן מוריה, יוסף 

אליהו בן אורה, אילת בת פנינה, ניצן בן רביטל, דני דניאל בן עדית, אורן בן אסתר, ענת, אדל, שלום בני כרמלה מרגלית נחמה, סיון בת כרמלה מרגלית נחמה, הודיה בת סיון, תהילה בת סיון, כרמלה 
מרגלית נחמה בת שרה, בת-אל בת שולמית לזיווג הגון, רחל בת דניאלה לזיווג הגון, דונה בת אסתר להצלחה,  ג'קי יצחק בן דונה לזיווג הגון

לרפואה שלמה: הרב דב קוק בן שושנה, אהובה בת חלו מתוקה, רבקה בת חלו מתוקה, חיים בן קילה, ציון בן זילפה, חלו מתוקה בת זריפה, שולמית בת שמעה שושנה, כרמלה מרגלית נחמה בת שרה, אסתר 
בת ברוריה, ליבא בת שרה יהודית לרפואה שלמה, שלום בן ליבא לרפואה שלמה, נחמן בן אודל ותהילה בת הדסה לרפואה שלמה, נתן בן תהילה שרה בת תהילה,  סיגלית בת דורה, רות בת שרה רבקה,  נועה 

בת ענבל, אביבה חיה בת עדינה

לעולם.  חסד"  של  "חוט  שמושכים  שליט"א-ספרים  ארוש  שלום  הרב  של  עטו  מפרי  ספרים 

הספרים  כל  את  להשיג  ניתן  כמו"כ  משפחות.  ומאות  אנשים  אלפי  שהצילו  הספרים 
"תפילה לעני" לקט תפילת למועדי השנה מאת הגה"צ הרב  וסדרת  ותפילות  דיסקים 

אליעזר ברלנד שליט"א.      למשלוח עד אליך:  052-587-4186, 054-852-0249

תיקון הכללי במבצע הפצה 
50 אג' ליח' - מיוחד וחדש ע"י 

הצייר יהושע וייסמן 

 054-844-1131

ספר "אור הצדיק" ליקוט על חובת החיפוש 
אחרי הצדיק האמת שבדור, וספר "הכתב מבין 

האילנות" ליקוט על עניין המחלוקת שעל צדיק 
הדור בבחינת משיח, להשיג:

054-844-9619 ,054-852-9662 

המוהל ר' יוסף שור שעשה את הבריתות עם מורינו הרב שליט"א בחו"ל, 
זמין כעת לבריתות בארץ 058-3241318

לע"נ: שלום בן יעקב, עידו בן דרור, שמעה שושנה בת סעידה מרים, רפאל בן עובדיה 
חבני, ניסים בן שלום, יוסף יצחק זצ"ל בן יחיאל זצ"ל, מרדכי בן תמו, ציון בן ורדה, 

מרדכי בן לאה, כוכבה בת סולטנה, בינת בת דן, טל בת אורי
ת.נ.צ.ב.ה

הציורים באדיבות האמן יהושע וייסמן © 054-844-1131

052-677-5148 

058-677-5148

מספרים חינמים מחו”ל:
ארה”ב - 1914-339-2667

אירופה - 4420-8089-1449 
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פניות ישירות למורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

לעצה, ברכה, או ישועה

שמות לברכה לשלוח בפקס:

02-625-6193 
yshoaot@gmail.com או בדוא"ל

שיחה ישירה עם הגבאי:

נא להתקשר בשעות היום.

שלכל נפש בישראל יהיה קשר עם הצדיק

מוקד
הישועות 

בס”ד בר”ה
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שליטא.  ברלנד  הרב  מורינו  של  מגדולתו  מעט  ממחיש  הבא  הסיפור 
זוג נשוי אשר המתין 12 שנים לפרי בטן, אך לאחר שהפצירו בתפילה 
וניסו את רוב הסגולות יחד עם לא מעט דמעות, לבסוף התאכזבו לנוכח 
המציאות - הישועה מאנה לבוא. בצר להם הם חשבו שחו"ש כך נגזר, 
ואט אט שלום הבית התערער. אולם להשם הפתרונים ובשלב זה החלה 

תפנית בחייהם.
באחת מפגישות הגישור בין בני הזוג אצל אחד מהרבנים הידועים עלה 
לפתע שמו של מורינו הרב ברלנד שליט"א ומכאן העברת השאלה אל 
הגיעו  הרב  מורינו  ולבקשת  הגיעה  קרובה. השאלה  הייתה  ברלנד  הרב 
אליו הזוג, התברכו והעבירו פדיון נפש. באותו מעמד אמר להם מורינו 
הרב ברלנד שליט"א, "תוך 9 חודשים יהיה לכם בן זכר, אבל אל תספרו 
ואכן, שמחה גדולה, כעבור שלושה חודשים התבשרו הזוג  לאף אחד". 

שברכת הרב ברלנד פעלה והם זכו לפרי בטן. 
ָדּא ָעָקא, בני הזוג לא עמדו בציווי הרב להשאיר את דבר הישועה בסוד 
וחיי ההתינוק נקטעו באיבם. בבכי מר הגיע הבעל אל מורינו הרב שגער 
את  לי  לקחתם  בסוד,  הדבר  את  לשמור  הזהרתי אתכם  "הרי  ואמר,  בו 
הילד! עכשיו תיסעו לצפון למשך שנה ושם תפקדו בבן זכר, אבל הפעם 
ברלנד  הרב  מורינו  אותם  ברך  אחד."  לאף  תספרו  ואל  מעמד  תחזיקו 
ברלנד  הרב  מורינו  דברי  את  קיימו  הזוג  הפעם  שמו,  ישתבח  בשנית. 

במלואם והברכה התקיימה.

מוקד
הישועות 

"קימת חצות הוא המתקת 
הדינים והוא מסוגל כמו פדיון"

)ליקוטי עצות, קמ"ט(.

בהוראת מורינו הרב שליט"א, נפתח כולל 
חצות בשם "השחר העולה" ובו כל אברך 

יקבל מלגה עד 4000 ש"ח.

איסוף הכספים יעשה ע"י עמותת 
"שובו בנים אינטרנשיונל".

02-6266148 לתרומות ניתן לפנות לטל':

בס"ד בר"ה 

תגובות וסיפורים לעלון 054-854-0148  |  תרומות ומנויים 054-846-1565, 054-840-7573
לרפואת הרב אליעזר בן עטיא | לעילוי נשמת הרב עובדיה יוסף בן ג’ורג’יה   
    shuvubanimint.com  שובו בנים אינטרנשיונל                                                  

knishtachada@gmail.com   הצטרפות למנויים בדוא"ל


