
 

 

באו כשמורנו הרב היה בגלות ו ''אשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץכ
  ת ובטענ של מורנו הרב ,את הסוכה החיצונית ופרקו עובדי עירייה 

צער  לנו והיה  ,לא הפריע לאף אחדאפי' שוהכל עילה שלא חוקי שזה 
מושחתים בגלות  יהוה בארץכאן היה לא שלא מספיק מורנו הרב 

ו בכל זאת את רקיפאלו 
נקמה כ ,הרבמורנו סוכת 
בחי'  ,לתפסו צלחושלא 

    ,היה אי אפשר לתפסוו
שמורנו   רק בזמןאך ו ונתפס

   להיעצר החליט  מעצמו הרב
 כפי שאמר לגבאי בזנזוסון

שהולך להיעצר  ,את העתיד
 ולהיות לבד בליל הסדר,

   ,שנים של גלות 3שנגמר 
 מורנו סוכהוכשפרקו את 

פי בגודלה  ענקית עוד יהיה לנו סוכה אמר ש מגלותושיעור היה  הרב
אם הוא בחיים לוקחים לאדם משהוא שכמורנו הרב אמר  עשרים,

כמו פי כמה, ומשהוא יותר טוב אחר כך בשמחה הוא מקבל מה' 
בזכות זה שמח קיבל של רבינו והיהלום שנפל לים ובכל זאת המעשה 

 ,בספינהשאת כל הסחורה 
לא הבינו כוונתו הקדושה בתחילה 

וחזר הנה עד ששל מורנו הרב 
ינה עיננו בשובך לציון ותחז''לארץ 

תשע''ח שנת השנה כבר ו ''ברחמים
שכל תלמידיו מהארץ  סוכה נהיה 

וזכו להצטופף , לה נכנסו ומהעולם 
סוכת  ''לוויתן בסוכת אורו של''

פי מה אפי' יותר גדול ,הצדיק
 ,מורנו הרבלממה שפרקו  ,עשרים

פרקו את האוהל הם כך כאן 
, כצורת אולם התפילותהחיצוני ל

יוכפל עכשיו , התגרות בקהילה
כוח הצדיק בפי כמה עד שכל עם 

בקצב תקרב למורנו הרב ישראל י
מורנו , עד שנזכה למה שממה שהיה עד עכשיופי כמה וכמה מהיר ו

אמר כל מחלוקת מורנו הרב  ,דיאצטדיון תמלות את להרב אמר 
בכל רחבי  סניף לישיבה עודו נדבךעוד מבנה עוד עי''ז נבנה וביזיון 

וכאשר יענו אותו '' ים,חדשים מקורבועוד עוד ונהיה כל יום  ,הארץ
נבנה סוכה  סוכת מורנו הרבבזכות ביזיון שבירת אז  ''יפרוץ כן ירבה וכן

לכל הילדים עם  בשפע מקוםוגם  ,כל רחוב החומה השלישיתת על פני ענקי

מה שה' עושה יוצא , להקביל פני מורנו הרב ומכל הארץ הגיעופרנצי'ס 
כל יום אלינו יוצא הרב ומאחרי הגלות מורנו  ,לטובהבסוף הכל 

ששוחרר ה' יצא הדבר מ, ומרתקיםשיעורים תן ווגם נ ,תפילותל
 כמוני  שנכלל ברבינו יח' תשרי לרמז הקדוששל רבינו בהילולה 

חמש הגיעו כש* 9448ופורסם בקו המידע , כמותו וושליח ממש
ושודר במצלמות לעיני  ,ברגל פני רבו להקבלתויותר עשרה אלף איש 

          , הצדיקשהוא עולם הוהחן של  הפאראת כולו  העולם

לשתות  באים שיום יום שרואים  כך גם עכשיו ניסו אנשי דלא מעלי
קו המידע ומכל העולם מאזנים למכל הארץ ו ,את דבר ה' בצמא

    מפריע לתושבים מחוץ לבית תפילות  שקרים שהאוהל שנבנהואמרו 
סרטון הראו הם  ,הרב אפי' שכל התושבים הם חסידים של מורנו

שהרב להיות עם הקהילה  שבא מהולנד הולנדי בחדשות על תושב 
   ,שקטלעל הילדים וצעק לפעמים בלא מתכוון עק וצהוא וקירב אותו 

יש   כאילו עושים רעש לשכנים,אותו הסריטו ו שקרנים באו סמויים
איך שמורנו הרב מכפיל את כוחו ומרבה לראות ופחד להם צרות עין 

רימז את ו מזימתםידע את מורנו הרב ולא יעזור להם  ,תלמידיםב
צריך ו ,את האוהל פרקורוצים ליש תלונות על החצר העתיד שאמר 

וגם זה שלא יגיעו חולדות שנושכות וזה מסוכן,  ,לנקותאברכים  555
בסופו לאחר שהם צלמו כאילו באים חולדות, שקר אין בכלל חולדות 

מהם בכלל לא התרגש המשיך רגיל ומורנו  של דבר פרקו את האוהל
 ג''כמו בלרון ישירי מוהיה  ,ורקד באולם שעות בשמחת שבע ברכות

עמדו צפופים '' מקדש נהיה כמו בבית – וקמתומאז יצא ועוד בעומר 

שאז ולהתפלל בתוך האולם   זכות דווקא להצטופףו  '',משתחווים רווחים
             ,השכר זה הדוחק מלהתפלל יותר  גדול שכר המורנו הרב אמר 

 עושה רק מורנו הרב ו ומה שעושים אנשי דלא מעלי לא עוזר להם
בארץ בכל מקום הלך שכהכנסים את פירות ים קוצרעכשיו ו חיל

חוגי  5כל יום ונהיה עכשיו לכנסים 
שלהם לשון הרע ה  ,בבוקר 4 בית עד

תלונות הולצדיק פרסום שה וערק 
הפוך ונבסוף נהיה יה על הבלגן יריעל

באחד הבקרים שמורנו הרב ש, הוא
חזר עם כל שיירת המכוניות קפצו כל 

מנקי פחי אשפה יה יריעובדי הע
הנה בהתלהבות בשמחה לכביש 

וניסו לעצור את הרב ברלנד הצדיק 
המכונית של מורנו הרב  ורצו למכונית 

 בקש ברכהלעצרו וללנסות מורנו הרב 
 ,וברכם לשלום ולהצלחה בעבודתם

אמר עם רכבו  כשהתקדם מורנו הרב ו
 ''מאז יצא מתוק''תראו למלוויו 

על האוהל החדשה בגלל הכתבה ש
יודעים מהישיבה ה יהעירישל אפי' עובדי ניקיון מחוץ לאולם 

היום אפי' נהגי אוטובוס מחכים למורנו  ,ברכהאפ' וביקשו ומהרב 
יבוא  או את כל השקריםירק כשיוצ אמר מורנו הרב  הרב לברכה  

קבוצה כנישתא חדא לקבוצה קטנה של  תחילהבויבוא  ,משיחה
   ,יפרוץ האמת לכל העולםומשם  אמתמאוחדים ביחד שרוצים 

                           נצחנו אותם כי  ,הצדיקקו קו המידע ו ,בקו האמתהם נלחמים ו

 

 

 

לפניה 
ישירה 
לגבאי 

לברכה ועצה 

058,2,6775
448  

 שנכנסו כל האלפים וגם לא הספיקבגודל  פי עשרים

 פי עשריםמורנו הרב בסוכת   

 עם הרב ברנסופר מוץ בבד''ץ     20 פי בריקוד בסוכת   

הכתב -ספר ב כמובא שעליו וסוד המחלוקת 74עלון 

   0548407573ניתן להשיגו  ,מבן האילנות

 בס''ד

 בכפר שלם השירה כי תעבור

שהרב אמר לו   אצל משיח מאשדוד מספר הרב יענקי צוקר שליט''א  
 זכית שאתה לא בצד  החולקים, וסיפר שמצא בהם גם נקודות טובות

 קו המידע

9448* 

   לכסוישקל  2
  ההוצאות

 אנ''ש אשדוד

 בכפר שלם
 בדימונה

 בבאר שבע

 בכל הארץ יצא קוםו

 בציון בבא סלי   בנתיבות

 מנהל הקו הקדוש
בתמונות בנתיבות, בבאר 

בכפר שלם,  שבע, בדימונה,
 ם,וובכל הארץ יצא ק

 מורנו הרב באחד מחוגי הבית בארץ

 עלון הבא נספר אי''ה על מה היה בנוה יעקב

 בקרוב בסוכת הלויתן

 הלויתן הכחול

 עורך רחמים ברכה גרפיקה רבלין

 0772266423 קו האש שלי 

 !פי עשרים - עם כל האלפים ובריקוד בסוכה גדולה

נכתב חודש אב תשע''ח 
הוצאה מיוחדת על חומרת 
החולק על הצדיק הקשורה 

 לחורבן הביתעד היום 

 בריקוד עם  הרב ברנסופר



 

 

 

חשש מאנשי    
שניסו  מעלי דלא

לשרוף את ביתו 
 ,בבתי אונגרין והיו נסים שלא נפגעו בנפש נחמן הורביץ הרב החסידשל 

 היה ממש נס לבתבבית חומה  ובפעם השלישית ,שונים בתים 3ונשרפו 
שאמרו למורנו הרב שהבת של ר' נחמן הורביץ כ שניצלה ממכלאות האש

 ה' כנראה  ,ולחלצה לטפסוהצליחו  אמר היא תנצל 3בקומה  בביתלכודה 
בקרוב בנוי מאש, שירד  ,השלישי בית מקדש -כנגדפעמים  3מרמז לנו 

למה נחרב בית המקדש בגלל  חינם אהבת על ורוצים משמים לנסות אותנו 
לרב חינם עוזרים  לראות איך שכולם באהבתועכשיו רוצים שנאת חינם 

בכספים כולם נרתמים לעזור  ,שתמיד מחזק אותנו החסיד נחמן הורביץ
כך  ,לבנות את בתולשכם את עצמו מחדש לאסוף לו כספים לדאוג לציוד כדי 

צדיקים נשרף של שבית , כי לנו את בתנו בית המקדש בקרוב אמןה' יבנה 
, ועדיין אש שעדין אין בית לקב''העשות תשובה לנו לכפרת עוונות הוא ל

כתוב  ,לחלוק על הראש ביתהמחלוקת ביננו בוערת לכלות כל חלקה טובה, 
בשם רבי נפתלי תלמיד  ''שיח שרפי קודש''בספר 

רבינו כל הגזרות שהיו ת''ח ות''ט השואה הכל בגלל 
שחלקו על הבעל  השואה ,ת על הצדיקי אמתומחלוק

שחלקו על בגלל  הקנטונסטיםיוס וגזרת הגשם טוב 
ביאת עד גזרת הגיוס שתמשך רבי נפתלי ואמר  ,נורבי

בגלל שממשכים לחלוק על רבינו ושלוחו של  המשיח
על  חולקים על מורנו הרב זה כמו ש האדם כמותו 

  ,כמוני ממשלהיות רבינו אמר אפש'  רבינו ממש

וככל גזרת הגיוס חזרה הרב  ,בדיוק שהתחיל המחלוקת על מורנו
בשדה כמו אש שמשתוללת  גזרת הגיוסהתגברה שגבר המחלוקת 

להם צלחה ו ביתר שאת וביתר עוז, קוצים
חרדים בחורים לגיס בכמות המספרים הגזרה 
כל מה שכל השנים הפוך מ ,ולחלן אותםלצבא 

לא הצליחו   עוד לא חלקו על מורנו הרב 
ואם לא היו  ,בכנסת את חוג הגיוסלהעביר 

חולקים בברסלב על מורנו הרב שגלש בשנים 
שלא מכרים את לא מברסלב לחלק מכלל הצבור גם האחרונות 
והאמינו ללשון ולא מכרים את הפוליטיקה של ברסלב מורנו הרב 

תורה הנהיה כוח לס''א לנצח את אנשי התקשורת של  הרע
שכל הצבא זה כפירה משתלשל ממחלוקת על צדיק הדור, בשורש ש

אפי' אם כל גם המדינה עכשיו הנה  כוחי ועוצם ידי
הם לא מצלחים על ההמצאה החדשה הם של הטכנולוגיה

 שמצליחים לשרוף טרור העפיפוניםפטנט שמגיעה מעזה 
, ומורנו של קיבוצים סביב עוטף עזהבישראל מלא שדות 

בגאולה יהיה ששצריך הפוך לאחרונה הרב אמר 
זנבות ולשרוף את כל לשועלים קשור כמו שמשון ל

לגוג  ,לגאולהנקמה בעין אחת השאיר הגיבור עזה ששמשון 
ומגוג לכלות את כל הגויים שמצרים לישראל והכל תלוי 

לנו את  שישלח ,הבעל תפילהבזה שלא יחלקו על הצדיק 
וביקש מורנו הרב אמר ללמוד משמשון לא לותר ו ,ורהגיב

שכל אחד ו וצעקו לא מותרים   מותריםלא  מורנו הרב מכולם לצעוק
מטבריה אם שליט''א קוק  אמר המקובל הרב דובכמו ש ,יביא שועל

   צדיק הדור  ברלנד חולקים על הרב בברסלב לא היובשורש שזה 
  , היתה באה הגאולה מזמן

גלים שמות טומאה בעולם תכשמ בליקוטי מוהר''ןכי אומר רבינו 
ישר כששפטו את מורנו הרב נהיה שריפות, נהיה שרפות בעולם, 

כל ש שלא ירשו גהינוםמורנו הרב אמר להתפלל עליהם אעפ''כ 
והנה  ,החולקים זה גבורות מלמעלה שלא מצליחים להמתיק אותם

 לא יבלעושמהר תשובה להזהיר אותם שיעשו  דת אדמהיעהיה ר
ה' אש מלמעלה ועכשיו שיורד מורנו הרב אמר ו  ,כמו קרחבאדמה 

אש של בנו  ע''י תלוי  בית מקדש של אש והכללנו כבר רוצה להוריד 
הרב שלום ארוש שליט''א מאש מקדש בית יבנה חברים  תאהב

שהגאולה תלויה אך ורק אם  לאחרונה מדגיש בשיעורים האחרונים
הציבור החרדי יפסיקו לעשות מחלוקות אחד עם השני לחלוק על 

   שיש להם דם חם,  הזה בעיקר הצעירים הרב  או עלהרב הזה 
 לעזור להרבועומדים בניסיון באהבת חינם עכשיו כולם מתלכדים ו

לא ושלוקח הכל באהבה  נחמן הורביץ

ף שנשרמהרהר אחר מידותיו של הקב''ה 
ציוד בית פעמים ושמח שזה  3לא הבית 

 כאילו לווכל אחד ירגיש בבית ולא האנשים 
שהרב לוי היה צדיק אחד מאנ''ש  ,נשרף הבית

שנשרף לו הבית כליל והוא נשאר סיפר  יצחק
בריא ושלם הוא התחיל לרקוד ליד הבית 

אני ואמר ברוך ה' ש ,חשבו שהשתגעשנשרף 
כולם עוזבים לכן ו ,זה באבנים ולא בנפשוחי 

וציוד כספים והוספים גייסים תהכל ומעכשיו 
וכשיראו  '',הוד מוצל מאש''ועוזרים להרב החסיד נחמן הורביץ שחסר 

מהר לבנות את בתו  לעזור להרב נחמן הורביץאמתית בשמים אהבת חברים 
כי ''ו מאש, בית המקדשאיך יורד לנו בדור שלנו   לראותמחדש כך יעזרו לנו 

האש לא תפגע לעולם כי  ''בך לא תכבה ולהבה לא תבער לך במו אשת
   כספית  הורביץבהרב נחמן  מורנו הרב כתב המלצה לתמוך  ,בצדיקים

שפרקו את האוהל הוא שמח מאד ולא הגיב  מורנו הרב גם באותו יום
משהוא נגד מתנגדיו אלה היה בשמחה עדירה והמשיך בהרגלו בתורה 

והמשיך בזיכוי הרבים  ,מאתיוחסדו ברוך אשר לא הסיר תפילתו ובתפילה 
אחר כך בנוה יעקב  35-1בחוג בית בחולון עד שעה  הבכל הארץ והי

 ,לחזקם ה יעקבולנו וא עודשיב  ואמר 55-2עד שעה בחוג בית  בירושלים
גם שיעור וגם ריקודים ואחר ו ,עד אור הבוקרנו לנאחר כך באירוסין בזויל 

   שכמעט לא יושן רק חצי שעה כך תפילה שחרית במתחם הישיבה, 

אז בשיעור בשבת אמר  ''מעינות החיים'' כשמורנו הרב פתח את חברת
רצו לפעול אצל הרוסים ש שהיה את הועד העולמיבגלל בבוקר פתחנו 

והרב  ,כזה שנאה יש להם לאומןיגיעו  לאהבעלי תשובה והישיבה ששבכלל 
 ,אבי עד שר שלוםאיש שלום מנסה לתת להם הכל רק לחיות בשלום 

לוקת החדשה שהולכים והס''א התגברה מהמחלהתפלל בקיבוץ אחד באומן 
מורנו  ,זה ביחדולא מבנים שכל ההמתקה  כאלפים איש השנה מהקיבוץ 

הרב סיפר ששנה אחד לפני השואה היתה מחלוקת 
בקיבוץ והתפללו באומן שתי מנינים והיו עשר הלא 

 ,שלא התפללו יחד שכנראה נספו השואהידועים 
ל רבי אברהם ברב נחמן הרב אמר וכל אלו שחלקו ע

גם עכשיו נלחמו במורנו הרב הם לכן  ,בגלגולרו חז
שלא יגיע לאומן שיודעים את הכוח של מורנו הרב 

לשלוט באומן הם רוצים רק הם והם מפחדים 
כמו תקופת שלטון הועד כאילו הרבי רק שלהם 

גם על הרב שיק זצוק''ל הם  ,שסבלו מהם  העולמי
זדים בשיעורי בבית כנסת ילפני כמה שנים שאמר כמו חלקו ונלחמו בו 

הרב אליעזר שיק זצוק''ל  כשתמךהשבועי של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק''ל 
יה''כ ובשיחה הראשונה של הרב שיק בזצוק''ל ובתנועת ש''ס  בבחירות במרן

הרב עובדיה יוסף זצוק''ל אלו שחולקים על מרן ש  יזדים אמר לפני מרן
ולא חרבה ירושלים רק  ומזלזלים במרן ר''ל ומנצלים תמימות של ספרדים 

מרן הוא לספרדים כל הספרדים בוחרים במרן ולא שייך לכם  שביזו בה ת''ח
נוסע אני גם עלי מדברים למה אני יגיד לכם סיפר חלק מהשיחה ומחלוקות 

שנה לאומן ישבתי שם גם בכלא הגעתי בסוף לאומן בדרך לו דרך נפתח  33
הוא נמשך  וזר בתשובה ם כל אחד שחוהיאמר ביזדים ו  ,בסוף השערים

מה אתה להרב שיק  לי  אמר הזקנים השכנזים ניגש אלי אחד ו  ,לרבינו
אמרתי לו ניים ולא מאמין, יאני פותח את הע  ?לאומן פרנקיםהאת כל מביא 

תפתח את האוזן חזק על ואז תשמע טוב לכן לו אמרת אתה אומר ככה  ?מה
יהודים מבני עדות אומן מיליון יביא לעוד אני  ,עומד להגיד לךאני שמה 

סורים יילתה יתחשזו ליצנות שואמר  ,וכולם מחקו כפים ,המזרח
לכן כל המחלוקת שלהם על מורנו הרב בגלל שמקרב  וסופה כליה

את הצוואה של הרב שיק  ראיתיוגם  ספרדים לרבינו ומטיסם לאומן 
 מאהבשול ביזיונות עשו לו וכתב ש אלו שביזו אותי יענשו שכתב 
מקירוב רחוקים לרבינו מחו''ל כולם עשו יד אחת לא  כשחזר שערים

ואמר הוא היה ראש רק רבי לוי יצחק קירב אותו אמר לדבר אתו ו
 , מהשול להרחיק אותישלא שמע לכל הליצנים האלו  אמתי בית

זלמן הנשיא , גם הסבא אודסר שקירב את והזמין אותי לביתו וכו'
הם  כאילו נגד הציוניםבאו הקנאים שזר והגיע לשול לראש השנה 

כשיוסף אמר לאחים מרגלים אתם  גם   ,נגד בעלי תשובה ובגעו בו 
בגלגול טעות שוב אתם תחזרו על אותה שהתכוון הוא לא שקר הוא 

ולא תשמעו לצדיק  כרתם אותי אתם תמכרו את א''ימה שמ ,הבא
 םיייתאמותחלקו על צדיקים רבינו ותחטאו בחטא המרגלים  למשה

 עד היום אנחנו סובליםלכן וושלימות הארץ אחדות שרוצים 
בגלל מחלוקות 

  הדור, צדיקעל 

מאזנים לסיפורים מרתקים 
על מורנו הרב הקשורים 

 זצוק''ל לרב לוי יצחק בנדר

 בית מקדש יורד מאש

  הרב לוי יצחק בנדר זצוק''ל

 בנדר בסיפורים מאלפים על הרב לרב הורביץנים ימאז
 יצחק זצוק''ל 

 בבית רחמים

 לחיזוק למשפ' ברכה וברזלי

הורביץ נחמן בעין יפה לרב כולם תורמים 
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 החולקים זו ליצנות

 בנוה יעקב

  להביא קרבן ומאחלים מורנו הרב והרב קוק משוחחים בחולון בדברי תורה 

 נתן כעסו על האבנים

 כבשים לקורבן

 להביא שועל

 ג' הגיוס

 עפיפונים



 

 

שמעתי פעם מהרב נחמן 
אם  הרב  בשם שאמר הורביץ

ירד אומן יגיעו למיליון איש 
אור שישרוף את כל כזה 

ושכל  , שיש בעולם הטומאה
שליט''א אחד ישתדל לרשום לאומן עשר איש שאמר הרב יצחק ויצנדלר 

אנשים תמיד שמורנו הרב אמר שגם בטיסות המסוכנות של פעם הביא אתו 
אולי בזכות שלהם גם אני יעבור אמר כי 

אף פעם ואת הגבול הרוסי 
לא תלה בזכות עצמו אפי 

מורנו הרב שבמציאות 
כולם יודעים שפתח 

      את השערים לאומן

כל יום איך הם משתגעים אמר בקו במידע  בני מחלף בראיון
וכל יום  ,ועוד קביעת מזוזהעוד קביעת מזוזה ו ,סניף חדש בארץנפתח 

עים לראות לראשונה את מורנו הרב הם מבולבלים יאנשים חדשים מג
ורק ונגד הצדיק נהיה ושמו הולך וגדל מה שעשו נגדנו מאבדים שליטה כל 

לבקר  בא בפוריםכששמעון גרוסמן רב תלמדים ומתרבים למורנו המתרבים 
שיקפצו הרב איש כשר  לא יעזור להםהחולקים  על   אמר ואת מורנו הרב 

רגעים אנחנו  ''כי עלה השחר''ולא יכול לו לים ונגד הצדיק לא יכ  כולם 
מורנו הרב השלימה הבירורים רצים לפני הגאולה ספורים לפני עלית המסך 

 להביא את המשיחוחייבים אמר בתחילת השנה עוד נמלא אצטדיונים 
ים מספיק לא יאחר יניאם לא ויעכבו החטאים ולא ישמרו עבתשע''ח או 

  ,כי כשל כוח הסבל כלו כל הקציםמתשע''ט 

איך שהגיע בחור ישיבה ליטאי שקיבל  עכשיו כולם ראו נס מול העיניים
 ,ם וביקש ממורנו הרב ברכה הרב ביקש ממנו מאתים ש''ח פדיוןסוכר נעורי

שמעלה לו  !ה יכול לאכול הכל אפי' חמצוץוכשהביא מורנו הרב אמר לו את
ובדק במכשיר  ,חמצוץהוא בירך ואכל ליד הרב  ,מאות 300ב את הסוכר 

הוא התרגש ויצא מלפני מורנו הרב והציבור עם  ,וראה שהסוכר ככל אדם
יש  בזימבבואה משה אבשלוםמביתר ורנו הרב אמר לחבר מ ,ות של גילעדמ

רק תלוי בכל אחד ובאמונה  ,יםיהמפתחות של כל הישועות בידלי את כל 
כשאני  נתן סלמוןאמר לגבאי מורנו הרב  אני יכול לעזור לכל עם ישראל ,שלו

ויהיה לכם הרבה עבודה  ,עם ישראל יבקשו ישועותעוד תראה שכל ישתחרר 
שלא מספקים מהר תשובות מרוב הרב היום עונה   ,והכל התקיים ,בטלפונים

ניים יהשבוע הרב הלך לבית חולים והקים סופנית שפתחה ע  ,לענות לכולם
ואנשים לא מתביישים  ,מורנו הרב אמר סימן שרבינו חי ,ולאט לאט דיברה

מורנו  ,שבתאי עברתי במאה שערים אחד אמר לי ,להגיד שאנחנו שבתים
להרוג איזה ביקשו ממנו  ,שבתאי צבי משיח שקרשהרב פעם סיפר איך ידעו 

יכתוב  ,תפילה רק ע''י  יםומשיח יפעל נס ,ע''י שעקר עשוכומר והרג אותו 
באומן אחד  ''ברוח שפתיו ימית רשע''להם תפילות או בכוח פדיון שכתוב 

, כתוב הרב אמר לא ישלים את שנתו וכך היה מורנולאנ''ש, הציק מדי 
הו במשך ויבזחלקו וישב במאסר וכשמשתחרר במדרש שגם על המשיח י

וכמובא בסיפורי מעשיות ראינו  ,שנה ויגידו להתרחק ממנו שטועה ומטעה
וה' נותן להם רמזים והזדמנות  ,ויעשו מודעות רחוב נגדו ,אותו עושה עברה

לשווא אחרי יציאתו מהמאסר  ףווכשממשכים לרדאולי יחזרו בהם בשנה זו 
נים יומב ,תשובה הפחד עושיםמו ,ה' מתחיל להכות בחולקים אחד אחד

         ,ובוכים ועושים תשובהמשיח אמת  שהואוומתחרטים  שטעו בו 

ומורנו הרב כתב  ברכה ממורנו הרבבקשתי כמו נס הדירה שלי בנוה יעקב   
אפי' חדרים  5ופעם כתב לי  ירושליםדירה באחרת על לי בכל פעם תפילה 

 5 חדרים עם הופציה ל 4ובסוף קיבלתי לא רצתה לעזוב את ביתר רעיתי ש
אמרתי למורנו הרב אני  אצלי בחוג ביתוכשהיה מורנו הרב עכשיו  ,חדרים

עכשיו אמר מורנו הרב הדירה שאני גר  ,רוצה לבקש דירה אחרת מעמידר
אמרתי למורנו הרב קשה לנו בשבתות  גם לנכדים שליהיא לתמיד נוה יעקב ב

שהוא יבוא עוד לחזק אותנו בנווה אמר ו ,אין תפילות של ברסלב
מחדש תפילות והנה אחרי ברכת מורנו הרב נפתח לנו  ,יעקב

ישיבה לגור כמה מהכיום ועברו  עם ניגונים של מורנו הרב בשבת
והרב   נחמן  ,ן זוננשיןהרב נת ,כמו הרב אליהו גבאי בנוה יעקבגם 

 ,ומי יודע עוד כמה שנים זה רק ילך ויגדל ,תמיר והרב עבדי ועוד
מורנו הרב רוצה שבכל מקום יהיו נציגים ובכל מקום יפתחו 

 שוןלהיות כמו שמצריך מורנו הרב אמר  ,סנפים לרבינו הקדוש
יש עוד  ,לא לותר

הרבה עבודה 

כל אחד בעולם הזה, מה לעשות  הוהרב
ומי  ,כוח לה' בגיבוריםשמתקרב זה נותן 

  שיכול לעזור לצדיק ולא עוזר לצדיק
, ובנידוי  מקוללהוא מורנו הרב אמר 

בנוה כנראה יש לי שליחות מהצדיק 
 35אחד מתלמידי מורנו הרב סיפר  ,יעקב

ועבר  ,עד שאמר לו נגמר התיקון ברמותגר כש חיזק אותו שנה מורנו הרב 
ואמר למורנו הרב  הגר בגילועוד אברך  ,קרוב למורנו הרבפולנסקי רח' לל

הבעל שם טוב שלח  ,אני יגיע אליךשקשה לו בשבתות מורנו הרב אמר לו 
כל פעם הכומר אומר לו שלום יום אחד הכומר אומר לו חסיד לגור ליד כומר 

 כי שראה את הדרת פניובתשובה ור בסוד שהוא יהודי ורוצה לחז
תלמידי מורנו הרב בכל מקום שנמצאים הם  ,התעורר לתשובה

ובפרט  חים של הצדיק לתקן את המקוםישל
  ,אם זה בירושלים

סיפרו כמה שליט''א  תלמידים מהרב שלום ארוש
סיפורים שעשו כמה פעמים את סגולת השש שעות 

הם כסף בשדה לזכות לדירה בירושלים וה' שלח ל
הנסים שקרו לכל על רק  ,וקנו דירה בירושלים

אפשר לכתוב ספרים שלמים על שש וזכה לדירה בירושלים אחד שהתפלל 
עו''ד זה, מורנו הרב סיפר באחד השיעורים בעידו הנביא על אחד הוותיקים 

שכאשר הישיבה עברה לפני ארבעים שנה עם מורנו הרב מבני אבי כץ הרב 
לשכרות הרב אמר לו תעמיס   לא מצא דירה  אבי כץהרב וברק לירושלים 

 ,עם המסאית להתפלל בקבר שמואל הנביאהכל למסאית ויהיה נסים והלכו 
אחד שהכיר את  בנס פגשולאחר התבודדות של שעתים הלכו לחפש דירה 

שנה הוא גר דירה בבית ישראל הרב סיפר ש אבי כץהרב למורנו הרב ונתנו 
אצל מורנו הרב וזכו לדירה בחומה,  ןשו פדיושם אפי בלי לשלם, כמה שע

     ,אחד והנס שלו כליום חברון וקיבל מעמידר בחומה  45אחד עשה 

לשכירות בחומה שנה שלימה וסיפר שנתן  אחד האברכים לא מצא דירה 
באותו עורך העלון רחמים ברכה הזמין אותי למורנו הרב את הפדיון שאמר ו

הוא הנס לאחרונה  ששמעתיאחד הסיפורים המופלאים חודש לחנוכת בית 
בן אחד מוותיקי הישיבה שסיפר שביקש מאד ממני אחד האברכים הצעירים 

כאשר מורנו הרב היה בדרכו למשפט האחרון 
במגרש הרוסים הוא הגיע מהר מקבר שמעון 

את הוא ראה  ,עם אופנים מהירותהצדיק 
רכבת הקלה וחישב את הזמן לעבור אותה 

לא ראה שיש רכבת שמהמהירות הוא מה  רק
בקצה חזיתית הוא נכנס  ,גם מהצד השני

והיה שכבר הרכבת עלה עליו  באופן  הרכבת 
 שבין רגליו לגלגלים  היה  בצורהנס שהיה 

 הנהג נבהל ובלם והעיטובנס ניצל, מרחב 
ים ובנס רגליו הצליח לשלוף את הרגל אהו

ורק נעל אחת נמעכה מבלי פגיעה  החליפה נקרעהו, לא נפגעו רק שריטה
והרגיש האופנים נמעכו  איך לא קרה כלום?עד היום הוא לא יודע  ,ברגלו

ואנשים  הוא לא מאמין איך לא קרה לא כלום הרב שלף אותושמורנו 
שהבין שלא ס וזק''א הוא ברח להם מהר נבולמהזמינו א , מהרכבת נבהלו

להספיק אתמורנו הרב משפט  החליף נעלים ורץ מהר לביתנפגע בכלום ן
בצורה שאומר בידיו לשלום מרחוק כשמורנו הרב יצא מהדיון הוא מנופף לו 

 ממה אני יודע מרחוק וכאומר לו  ,ראיתי את הנס ,לו ראיתי כל מה שקרה
מצוה כזו לתת כוח  שלוחי מצוה הנם ניזוקים כ''ש ,לחיים ניצלת ממות

מי שלא עוזר מורנו הרב אמר יש פסוק בנביא או בגמרא ו לצדיק בגיבורים
לאחרונה אמר שהוא א ונבי קללתבמקולל   הוא לצדיק בשעת צרה מרודפיו 

היו עם וי כשבני ישראל גם בניד
אלישע נאמר שם אלישע איש 

כשלא הגיעו לרבינו לראש  האלוקים
ו השנה שנים רבינו אמר הם הי

חסרים יכולתי להביא את 
הגאולה כל אחד שמגיע זה 
נותן כוח לצדיק לפעול נסים 

שהרכבת  ולזרז את הגאולה
    יצאה כבר לכיון הגאולה 

 השיעור ביזדים

תיקון הכללי בסניף אומרים  
 שובו בנים בפרדס חנה

 נס רכבת הקלה  

 בשיעור לישיבה מהעתיקה

ויש את השיר של     ''ארץ''מגני ישיבת  לתלמידי שיעור 

על דני ממן 

הלא בן אדם הגאולה 
מה לך נרדם קום 

ןעשה תשובה 
המשיח כבר בפתח 
והרכבת כבר נוסעת 

עושים  עושים
  ,,,תשובה 

מדברי הרב אליעזר שיק 
 זה ליצנותמחלוקת זצוק''ל 

לשלושת השבועות מאת מורנו הרב הקשורה לחורבן וסיבת    תפילה לעני
של עולם כל יכול זכני בשלושת השבועות לחכמה בינה דעת  רבונוהחורבן  

 ותהיה לי שמירה משמים ועי''ז ואזכה לש''ע רבוא נהורין שנלקחו מחוה 

 הגיטריסט  ממן

 בקירוב רחוקים 

 ''כי בשמחה תצאו''

 עם הרב מיכאל גול
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-האש שלי קו,

5772266423     

 לפניה ישירה לגבאי

0582677448    

 בחדרהבשיעור בחוג בית 

ניתן לפרסם 
 כאן

ש''ח שמך  50-מ  0548407573ניתן להתקשר  ''האש שלי'' לתרומות לעלון 

   , ונשלח לכם עלון לדואר יועבר לברכה לצדיק ואפש' בהוראת קבע לתמוך דרך ערבות בשחקים

 שיעור לבחורי הקהילה

בהשתתפות הרב 

בן חיים  אליהו
 

 עוד תחזור בתשובהכל חדרה מורנו הרב אמר 

מנעולן אריק 
0528420930 

יצחק בן בובה ורחל לע''נ 
בת ואסי אליהו בן נינה 

  ולזיווג רחל בת אירס

נר  מורנו הרב מדליק
לע''נ הרב בן ציון אבא 

 זצוק''ל שאול

הרנטגאן אצל 
 בנתיבות

 להצלחת מרים בת חנה לזיווג הגון אודל   ולנפטלי ולשמאל אייזק ונחמי בני שרה

 0548407573  להזמנת חוגי בית ועם קבלת קהל

 עלון ללא הגאה מחוסר זמן

 דורון אבולפיהבשמחה עם הרב ו

 כולו אשמורנו הרב אמר הצדיק  חושןהקצות סוגיות ב  

 

 5שלוחה 

  בחדרה ס''תבהכנסת  

 בבית בחדרה

בשיעור בביתו 
לתושבי ג''א 

 הרב ועקניןעם 

 הרריעם הרב 

 מורנו הרב דיבר 
בחדרה בחוג בית 

בהסטוריה על 
המסירות נפש 
הראשונית לגור 

בחדרה שנים 
 ביצות בתוך

 אש הס''א מתגברת עלהאש של הצדיק 

''הלא כה דברי   

 '''ה נאום כאש

לבית בהכנסת ספר תורה מורנו הרב בתמונות למעלה  

עם מיסד בית מדרש גבעת אולגה שובו בנים סניף מדרש של 

 שליט''אאליהו בן חיים הרב בגבעת אולגה ן ''תפארת מוהר

 החשובהחשין  בשבע ברכות של הבחור הנפלא ממשפחת

בביתו שיעור 
ראש ישבת עם 

 הרב נחלי נצח
 שמואל שטרן

  שליט''א

 אשב הכל צריך להיות מוקף

  אליהו בן חיים הרב   



 

 

 

  

 


