
לפני  ברסלב.  לקהילת  זצוק"ל, אף שלא השתיכתי 
אליעזר  הרב  של  עלונים  לידי  הגיעו  שנים  כמה 
שאסור  אותי  הזהיר  שלי  חבר  שליט"א,  ברלנד 
לקרוא בהם, כי זה מסוכן!" לכן נבהלתי והתרחקתי." 
בעלון של  והצצתי  בי הסקרנות  גברה  "פעם אחת 
על  חזקים  דיבורים  שם  היו  שליט"א,  ברלנד  הרב 
מאז  בחיי.  ראיתי  שלא  כאלה  העיניים  שמירת 
דברי  אך  ברחוב.  עיניים  שמירת  בעניין  התחזקתי 
ולא  כציווי,  עליי  פעלו  אש"  מסוכן  "העלון  חברי, 
למשך  ברלנד  הרב  של  בעלונים  עוד  הסתכלתי 

תקופה ארוכה." 
"לפני 5 שנים השם יתברך סיבב שתהיה לי חברותא 
בליקוטי מוהר"ן עם אחד שבמקרה הוא מתלמידיו 
לתורות  וכשהגענו  שליט"א.  ברלנד  הרב  של 
המדברות על צדיק הדור, ואיך שכל ענייני עבודת ה' 
של האדם תלוי בכך שהוא יתקרב לצדיק הדור, שאלתי את החברותא 
"מי זה צדיק הדור?" הוא ענה, "צדיק הדור זה הרב ברלנד שליט"א ללא 

אתה  "איך  ושאלתי,  נבהלתי  ספק". 
אתה  איך  כזה?  דבר  להגיד  מעז 
לי  אמר  בטוח?!",  כזה  להיות  יכול 
הרבה  זה  על  "תתבודד  החברותא, 

ותראה"." 
ארוכה  תקופה  במשך  "מאז 
העניין  על  והתבודדתי  התפללתי 
אותי  יזכה  שהשם  ביקשתי  הזה, 
לדעת מי זה הצדיק הדור שבדורנו 
שנכנס  פעם  כל  אליו.  ולהתקרב 

לראשי שאולי זה באמת הרב ברלנד דחיתי זאת משום שהיו לי המון 
קושיות על הרב ברלנד מהלשון הרע ששמעתי ברחוב. למרות, שבאמת 

לא הכרתי את הרב, עדיין לא ראיתי לנכון לבדוק את העניין." 

 ֵּבי ְּכִניְׁשָּתא ֲחָדא

6 שנים, כאשר התחילה המחלוקת האחרונה  לפני 
על מורנו הרב ברלנד שליט"א קם אברך חשוב בשם 
ר' רחמים ברכה והתחיל לכתוב סיפורים וחידושים 
דווקא  שליט"א.  הרב  מורנו  הצדיק  גדולת  אודות 
גדולתו,  את  לראות  זוכים  והרדיפה  המחלוקת  ע"י 

ולגדולתו אין חקר. 
והעולם  דבריו התפשטו כמו אש בכל רחבי הארץ 
והמוני הרחוקים התקרבו לאור הנפלא של הצדיק 
דרך דבריו שהתפרסמו בעלון "כנישתא חדא". מאז 
שהעלון  איך  המספרות  רבות  עדויות  אלינו  הגיעו 
ליהדות  אנשים  וקירב  הציל  ממש  הזה  הקדוש 
לצוות  אלא  נברא  לא  כולו  העולם  "שכל  ולצדיק, 
היום  והריחוק  הייאוש  בשיא  שהיו  אנשים  לזה". 

נמנים עם תלמידיו הקדושים של מורנו הרב שליט"א - רק בזכות העלון 
הקדוש הזה. 

בנוסף לכך, העלון קירב אל מורנו הרב שליט"א תלמידי חכמים מחוגי 
הליטאים והחסידים מכל רחבי הקשת התורנית. וכמובן, יש מניעות רבות 
בכל דבר שעוזר לקדושה, ורבים קמים עליו, אבל למרות זאת שרדנו, 
וברוך ה' רק גדלנו, וכיום יש מספר גדול של עלונים חדשים שהולכים 
בדרך הזו של פרסום עניין הצדיק בעולם. "דברי נחל נובע, התחדשות, 
המחדש, שביבי אור, כבבת שמרם, חידושי הפרשה, צדיק מושל, שובו 
וירחונים המפרסמים באופן  בנים, פלא עליון, האש שלי, ועוד. עלונים 
הרב  מורנו  של  בסביבתו  המתרחשים  נפלאות  ועובדות  תורות  קבוע 

ברלנד שליט"א. 
היה אפשר לחשוב שריבוי המדיה המפרסמת את דברי הרב שליט"א 
תביא לירידה בביקוש לאב הטיפוס – העלון 'כנישתא חדא', אך ממש 
וזאת למרות שמפאת מניעות רבות  וגדל,  להיפך, הביקוש רק המשיך 
העלון לא יצא לאור במשך מס' חודשים. בכל אותו הזמן הגיעו טלפונים 
אנשים  היו  כנסיות.  בבתי  העלון  את  לראות  מאוד  שציפו  מאנשים 
שבדרך כלל לא מגיעים לבית הכנסת, אלא רק בכדי לחפש את העלון 
"כנישתא חדא", ממש בכל מקום שאנו הולכים אנשים עוצרים אותנו 

ברחוב לשאול "מה עם עלון כנישתא חדא". 
לכן אמרנו שהדבר הזה חייב להמשיך אפילו אם הדבר נצרך מסירות 

נפש גדולה.     

למה לא רואים את משיח?
לפני כשנה וחצי פגשנו את משה ר. אברך מחסידות קרלין, שמחה 
ברלנד  אליעזר  לרב  קשורים  שאנחנו  כששמע  בפניו  נראתה  גדולה 

שליט"א, והוא סיפר סיפור נפלא ביותר. 

"אסור לקרוא בעלון הזה!"
"בגיל קטן הגיעו לידי חוברות של הצדיק מיבניאל, 
ומאז  ליבי  אל  נכנסו  הדברים  זצ"ל.  מוהרא"ש 
התעניינתי בספרי רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב 

טעון גניזה
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'משוגע אתם קורין אותו? עכשיו תראו את 
האור שלו שהיה מהלכת סביבותיו שנאמר 
)תהלים נ ג( וסביביו נשערה מאד וכל שהאמין 

בו אינו נמחק מספר החיים שנאמר )דניאל יב 
א( ובעת ההיא ימלט עמך". 

כל  כי  ותבין  עי"ש  המדרש,  לשון  ע"כ 
שליט"א.  הרב  מורנו  על  מדבר  המדרש 
על  נפלאים  דברים  עוד  אותו הצדיק  אמר 
מורנו הרב שליט"א לגבי התגלות שהייתה 
במערת המכפלה עם האבות הקדושים, אך 
דברים אלו עדיין אסור לנו לפרסם, משום 

שזה יביא ממש לביטול הבחירה. 

"דווקא בדבר הכי רחוק" 
שדווקא  ואמר,  צדיק  אותו  הוסיף  עוד 
בדבר שהכי רחוק מהצדיק ושאין לו שום 
שייכות אליו מדברים עליו. כמו שהיה עם 
"למה  אמרו  עליו  החולקים  רבינו,  משה 
גאווה,  הוא בעל  וטענו שמשה  תתנשאו" 
עליו  העידה  שהתורה  היא  האמת  אבל 
"ְוָהִאיׁש מֶֹשׁה ָעָניו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶשׁר 
ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה". וכאן אצל הרב שליט"א 
שהוא הכי קדוש והכי טהור בצורה שאין 
מייחסים  עליו  דווקא  הדור,  בכל  כמותה 

את הדברים ההפוכים. 
בזוהר(  )כמובא  ממש  עמלק  הם  הצדיק  על  החולקים  שראשי  אמר,  עוד 
ואסור לדונם לכף זכות או לרחם עליהם, וזו היתה הטעות של שאול. 
לצערנו יש אנשים כשרים היום שנופלים לטעות הזאת ומנסים ללמד 
זכות ולרחם על ראש החולקים. אבל אלה שטעו אחריהם הם מסכנים 
וצריך לעזור להם. רבינו אומר "אני יכול לדון את כל אחד לכף זכות חוץ 

מבעל מחלוקת" )שש"ק(. 
ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל באחד השיעורים האחרונים לחייו )י"ט סיון תשמ"ט( 
דיבר בחוזקה על הדברים הללו ואמר "רבינו! הרחמן! הכל כך רחמן! כזה 
מנהיג רחמן היה רבינו! הוא דן את כל אחד לכף זכות! אעפ"כ תשמור 
על עצמך!! תשמור על עצמך!! תשמור על עצמך בנקודה הזאת – כי על 
זה לא שותקים!! כי על זה רבינו לא שותק!! מענישים על הדבר הזה!!" 

)ספר נועם שיח(. 

הרב חיים קנייבסקי "משיח חי!"  

 - הכותרת  עם  "הידברות"  ארגון  ע"י  לאחרונה  שפורסמה  בכתבה 
"הגר"ח קנייבסקי: "המשיח חי עמנו כיום. הגאולה מוכנה ומזומנת", 

"הדבר חייב פרסום"
קצת  הפסקנו  חדא"  "כנישתא  בעלון 
בנושא  הקשורים  העניינים  על  מלדבר 
בדבר  ההתלבטות  בגלל  וזאת  המשיח, 
הדרך לדבר על כך בגלוי. לאחרונה קבלנו 
שבדור,  הצדיקים  מגדולי  מאחד  מסר 
יש  לפיו  שמו,  את  לפרסם  לא  שביקש 
הקפדה בשמים על כך שהפסקנו לדבר 

בעניין. 
על  מדרש  לפנינו  הביא  צדיק  אותו 
המשיח שלטענתו מתאר בדיוק את הרב 
הוא  המדובר  המדרש  שליט"א.  ברלנד 
ישמעאל  רבי  של  רבתי"  היכלות  "פרקי 
רבי  שואל  לג'  בפרק  ושם  גדול,  כהן 
מלך  של  הסימנים  הם  מה  ישמעאל 
ומלאך  מט"ט  מלאך  לו  עונים  המשיח? 
מיכאל, הדור בו יתגלה מלך המשיח הוא 
עומדים  אלא  זכות  לו  שאין  עני  "דור 
ואנשיו[  משיח  ]כנגד  כנגדם  ומתריזים 
וברחובות  בשוקים  אותם  ומבזים 
יכולה  ואומרים עליו דברים שאין האוזן 

לשמוע". 

"תועה ומתעה הוא"
ממשיכים מלאך מט"ט ומיכאל במדרש רבי ישמעאל לתאר מה יהיה 
בבית  יחבש  המשיח  בה  מציאות  מתארים  הם  משיח.  בואו של  בזמן 
האסורים, אז "שוב נותן הקדוש ברוך הוא פתחון פה לישראל ]לדבר[ 
עליו ביותר ואומרים זה לזה תדעו שאותו אדם תועה הוא והוא )מרעה( 

]ומתעה[ את ישראל". 
עליו  מכריזים  היו  נחבש  שהוא  הראשונה  "בשנה  המדרש,  ממשיך 
וגבורי  תורה  גבורי  נגדו(  כנסים  )עושים  עליו  ומתכנסים  ישראל  עיירות  בכל 
פרנסה, וקושרים עליו קנונטיא ומחבלים עליו את מראהו שנאמר )ישעיה 
נב יד( כן משחת מאיש מראהו", בדיוק כמו שמפיצים עכשיו פשקווילים 

שליט"א  הרב  של  המזעזעת  תמונה  עם  הארץ  רחבי  בכל  וכרטיסים 
חבוש בבית האסורים עם בגדי אסיר ללא כיפה. 

"ועומד הקדוש ברוך הוא להוציא המשיח הוא בעצמו מבית האסורין 
שנאמר )חבקוק ג יג( יצאת לישע עמך וכתיב )קהלת ד יד( מבית אסורים יצא 
למלוך אלא כיון שיצא מבית האסורים ומסתכל בכל החיילות שנאספו 
באותו  האלו?  החיילות  בכל  לעמוד  יכול  מי  ואומר  מזדעזע  היה  עליו 
ישראל  וכל  רחמים  ומבקש  לבבל  ובא  מישראל  חיילות  מכניס  שעה 
מבזים ]אותם[. באותו שעה חוזרים ישראל לדעת אחרת ומבזים למשיח 
ואומרים 'אוי לנו שתעינו אחר משוגע זה' אומר להם הקדוש ברוך הוא 

הרב שליט"א בקבלת קהל

"ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבֹו" 
אחד,  “לילה  סיפורו:  את  המשיך  משה 
אחרי כמה לילות של התבודדות על עניין 
מחזה  רואה  פתאום  אני  הצדיק  חיפוש 
בצורה מוחשית חזקה מאוד, שגורם לכל 
לתיאור  ניתנת  בלתי  בצורה  לרעוד  גופי 
במחזה  רגלי.  לכפות  ועד  ראשי  מקדקוד 
עם  כל  עם  ברלנד  הרב  את  רואה  אני 
ישראל שנמנו 7,000 איש. כל עם ישראל 
למטה  עומד  ברלנד  והרב  הר  על  יושב 
עצום,  ואור  נפלאה  באש  כולו  מוקף 
חשמליים, שרפים לא ניתן לתאר. אומרים 
לי בחלום שזה המשיח בוודאי. הוא אומר 
מפיו  שיצאו  הדיבורים  וגם  תורה,  דברי 

נברא  ומבינים שכל העולם  עליו  רק  "כולם מסתכלים  היו אש ממש." 
רק כדי לשמוע תורה מהצדיק, אין בכלל שום דבר אחר חוץ מהצדיק, 
לאף  שם  היה  לא  אחדות  כזו  שם  היתה  הנפלאה.  לתורה  ומקשיבים 
אחד חלקיק של פירוד והסתכלות לא טובה על השני, "כאיש אחד בלב 
זו אחדות אמיתית  והנה  אחד". אמרתי לעצמי תמיד חיפשתי אחדות 
ַעם ישראל ִעם הצדיק. חשתי ממש את מתיקות התורה שזו מתיקות 

נפלאה מאוד, ראיתי שגן עדן זה ממש שכר לימוד התורה בעצמו." 
היו  כולם  מתוקה  כך  כל  שהתורה  יודעים  היו  אם  לעצמי,  "אמרתי 
יום ולילה. היה כזה שקט כמו מתן תורה. כל  לומדים תורה כל הזמן, 
הציבור שמנה שבעת אלפים איש הם יהודים שלמדו תורה בגלות כל 
יום במשך שעות רבות. הם המשיכו ללמוד אפילו שלא תמיד הרגישו 
את טעם התורה. היתה להם אמונה אמיתית שה' ישלם להם שכר על 
לימוד התורה. להיות שם ולשמוע את דיבורי התורה של הצדיק זה שיא 

התענוג שבלתי ניתן לתאר."

מסר לעם ישראל!
"ואז אומרים לי ]לנשמה[ אתה הולך לחזות כעת במסר 
נבואי אותו אתה חייב לפרסם לעם ישראל'.  ואני רואה 
במעלה ההר מצד ימין ניצבת מולי אישה ואני יודע שאני 
צריך לשמור את העיניים ולא להסתכל עליה. משמאלי 
קצת יותר למטה ניצב אחד ששקוע מאוד בתאוות ממון 
ואני צריך לשמור את עצמי שלא ליפול לתאוות הממון. 
אני מבחין שבעניין שמירת העיניים אני איכשהו מתגבר, 
אבל בתאוות הממון שכלולה בסוד בתאוות ניאוף נופלים 
או שנופלים  העיניים  את  וכל פעם שלא שומרים  יותר, 
בתאוות ממון מיד לא רואים את הצדיק, לא רואים את עם 
ישראל, הכל חשוך לגמרי, חשים תחושת צער נורא ואיום, 
שמבקשים  המסר  זה  למעשה  משוועת.  בדידות  ממש 

וריחוק  כל הבלבולים  לפיו  להעביר,  ממני 
משתי  כתוצאה  נגרמים  מהצדיק  הלב 
מהן  שיוצאים  ברגע  לכן  הללו,  התאוות 
שלוש  עצמו  על  חזר  הדבר  נעלם.  הכל 
שוב  לפני  נראה  הצדיק  בחלום,  פעמים 
וחוזר  נפלאה  ושמחה  עצום  עונג  וחשתי 

חלילה, בכל פעם מחדש.

"הוא לא בשר ודם"
"בין הצדיקים שנכחו שם זיהיתי רק אחד, 
הוא אינו חסיד ברסלב, אבל לומד הרבה 
שעות. אני זוכר אותו יושב בכולל ואפילו 
כשלא הייתה לו חברותא הוא למד ארבע 
שעות רצופות מבלי להרים את העיניים מהספר, גם כשהלך ברחוב הוא 
הלך עם אוזניות לא התבטל ושמע שיעורים. עם זאת, הוא היה נראה 
מאוד מבולבל מכל המתרחש מסביב, כמו פליט מלחמה. הוא כלל לא 
הבין מאיפה הרב הגיע ואיך ע"י התורה של הצדיק כל העולם נברא, הוא 
לא התחיל להתעשת. אז אני רואה שהצדיק הוא בכלל מלאך ה' צבאות, 
בלי שום גוזמה, כל עם ישראל מתאחד בצדיק ולא יודעים שהם קיימים 
- קשה לתאר זאת, זה העונג הכי עצום. אז אני רואה רק את הצדיק 
ממלא את כל המרחב מולי, ונאמר שם שהצדיק הגיע לעולם בכדי לתקן 

לנו את פגם הברית."

שכרו של מפורסם השקר
אולי  וכך  קדוש  מאוד  שהדבר  הבנתי  כי  מקווה  לחפש  מההר  "ירדתי 
אזכה לראות את הצדיק, באמצע הירידה אני רואה פתח מערה גדול אני 
מסתכל פנימה ורואה אדמו"ר אחד מפורסם ונאמר לי שהוא מפורסם 
של שקר. בעולם הבא יודעים דברים מבלי שהם צריכים 
את  רימה  חייו  כל  אדמו"ר  שאותו  מבין  ואני  להאמר, 
נקרא מי שאינו  )מפורסם של שקר  נוראה מאוד  זו בושה  הבריות, 
באמת צדיק, אלא הונה את האנשים תוך שימוש בשררה והנהגתם בדרך לא ישרה(. 

גוררים  ורגליו,  בידיו  אותו  תופסים  המפורסם  תלמידי 
את  עזבת  'למה  מאוד:  נורא  בכעס  עליו  וצועקים  אותו 
ההנהגות הקדושות שהיו מונהגים בקהילה?!' )כנראה, משום 
הם השליכו  הבא שלהם(.  העולם  את  הפסידו  הם  המפורסם  שעקב מעשי 

מכך  נוראה  בושה  נסוכה  פניו  כשעל  ספסל  על  אותו 
עונש  היא  בושה  הבא  בעולם  אנשים.  הרבה  שהטעה 

גדול מאוד, כולם יודעים עליך הכול."
אפשר לשמוע את הסיפור מכלי ראשון, וכמו"כ להזמין 
ר. לכנסים והתחזקות במספר   את בעל הסיפור משה 
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   באש גדולה ואור עצום"
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'כולם מסתכלים רק עליו'



הרב  של  ציטוטים  הביאו  שם 
מלך  איך  המתאר  קנייבסקי 
המשיח חי עמנו היום ועומד בכל 

רגע להתגלות.
כן,  "כמו  נכתב,  הכתבה  בהמשך 
את  להזכיר  מרבה  קנייבסקי  הרב 
)קי"ב,  כתובות  במסכת  הגמרא  דברי 
ע"ב( כי 'דור שבן דוד בא - קטיגוריא 

בתלמידי חכמים'. בדור זה, בעקבות 
התורה  ללומדי  והשנאה  הרדיפות 
בפרט,  האחרונות  'בשנים  כי  נראה 
הסימנים  כל  התקיימו  כי  רואים 
המוזכרים בגמרא, ואנו מצפים בכל 
ה'  ירצה  אם  המשיח  לביאת  רגע 

בקרוב', אומר הרב קנייבסקי."
"הרב קנייבסקי הסביר כי הגאולה 
כשם  השחר.  לעלות  נמשלה 
כבר  להאיר  מתחילה  שהשמש 
נראית  היא  אך  השחר,  בעלות 
 – החמה  בהנץ  רק  העולם  לעיני 
אנו  זו  בתקופה  הגאולה.  גם  כך 
סימני   – השחר  בעלות  נמצאים 
אך  אט.  אט  מופיעים  הגאולה 
כל  לעיני  תתגלה  בפועל  הגאולה 

רק כשמאיר היום."

"למה צריך לחפש?"
בציבור  היום  מצויה  גדולה  טעות 
את  לחפש  עם  לנו  "מה  שאומרים 

משיח, הרי כשהוא יתגלה מימלא נדע מי הוא". וכמו שהבאנו בעלונים 
חז"ל  מקורות  עשרות  העלון,  פרסום  שנות  שש  במשך  הקודמים 
היו  הדורות  בכל  אליו,  ולהתגעגע  המשיח  את  לחפש  צריך  שדווקא 
או על רבם שהם נשמת משיח של הדור,  צדיקים שאמרו על עצמם 
וכן במשך  וכו'"  "אי מן חייא  תחילה בגמרא עצמה האמוראיים אמרו, 
כל הדורות. ובאמת חז"ל נתנו לנו סימנים להכיר את המשיח כשנראה 
אותו. הוא לא רב מכובד שכולם מעריצים אותו ומכבדים אותו, אלא הוא 
הרב הכי מבוזה בדור ויש עליו מחלוקות גדולות וכו'. עיין בכל העלונים 
הקודמים וכן בספר "הכתב מבין האילנות" המביא יותר ממאה מקורות 

על הנושא. 

"ומה סימניה"?
מסופר בגמרא )סנהדרין צח( שרבי יהושע הלך לחפש את משיח ושאל את 
אמר  אותו?  אכיר  אני  איך  סימניו?  מהם  סימניה?"  "מה  הנביא  אליהו 
דכתיב  מנוגע  נמי  והוא  סובלי חלאים,  עניים  בין  יושב  "הוא  אליהו  לו 

מפשעינו'  מחולל  'והוא  נג(  )ישעיה 

וכתיב 'חליינו הוא נשא' )רש"י(". ואומר 
רבינו בסיפורי מעשיות )מעשה מבערגיר 
ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ָהַאֲחרֹון  ַהּגֹוֵאל  "ַעל  ועני( 

בפסוקים  רש"י  ומסביר  ִסיָמִנים". 
הנ"ל בישעיה נג' "אנו היינו סבורים 
והוא  )להשם(  למקום  שנאוי  שהוא 
מפשעינו  מחולל  אלא  כן  היה  לא 

ומדוכא מעונותינו". 
האם הוא מגן על עצמו ואומר לכולם 
שהכל טעות? לא! להיפך, הוא מודה 
להם, "סובל ושותק כמו השה אשר 
נמנה,  פושעים  ועם  יובל".  לטבח 
ופשע  חטא  כאילו  יסורים  "סובל 
חטא  נשא  אחרים  בשביל  והוא 
הרבים", ולפושעים יפגיע – "על ידי 
יסורים שבאת על ידו טובה לעולם". 
ותראה  הפירושים  שאר  שם  ועיין 

דברים פלאיים. 

"כעת כולם מחפשים את 
הכתב"

הבערגיר  של  המעשה  כל  ובאמת 
ועני מתעסק בעניין סימני המשיח, 
כל המקומות שהבחור נכנס אליהם 
וכעת  מלך,  הבת  את  להציל  בכדי 
שנפלו.  האילנות  בין  נאבד  הכתב 
שנפטרו  הצדיקים  אלו  האילנות 
ושידעו את הסוד הזה, וכעת כולם 
הבחור  שהוא  האמת  האמת,  את  שידעו  בכדי  הכתב  את  מחפשים 
הנבחר, למרות שאומרים שהוא דומה לשקרנים ולשבתאים שבאו לפניו. 
שהוא דומה לאותם שהיו אודותם גם כן סימנים כאלה, אך לבסוף הרבה 
טעו אחריהם. עם זאת, רק ל-"בחור הנבחר" יש את הכתב שזו התורה. 
היכרות  להם  והיה  בהלכה,  יוד  של  קוצו  שינה  לא  פעם  אף  הוא  רק 
מילדות ֶשָּׁלַמד ִעָּמּה ְּבֶחֶדר ֶאָחד ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, הוא רק ישב ולמד תורה 

כל חייו "הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו". 

"נשמת משיח נכבשה בגלות תחת הקליפות"
עיין בפירוש ראבר"נ על המעשה מהבערגיר והעני בספר חכמה ותבונה 
פרק יב, "שמעתי מאבי ז"ל שאחר שסיפר אדמו"ר זצוק"ל את המעשה 
מהבערגיר, היה אז בין אנשיו שמחה גדולה ועצומה, ושררו אז את הכתוב 
כי ניחם ה' ציון וכו'. כי הבינו אז משיחותיו הק' ששח אח"כ המבוארים 
בסוף המעשה, שעניין הבחור והבת מלך המובא שם מרמז על נשמת 
משיח וכנסת ישראל, שעכשיו הם נפרדים זה מזה, וכל כנסת ישראל 

מאתה  שנמשך  דקדושה  והמלכות 
וגם  הקליפות.  יד  תחת  וירדו  נפלו 
הוא אסור בזיקים כידוע, כי גם נשמת 
הקליפות  תחת  בגלות  נכבש  משיח 
שם  עבר  לא  ושממה,  מדבר  במקום 
והתגבר  התפשט  סערה  והרוח  איש 
שאיבד  עד  כאלה  בערבובים  וערבב 
לו  שנמסרו  הסימנים  כל  גם  מאתו 
שאי  עד  ישראל,  נשמות  משרשי 

אפשר להם בשום אופן להכירו." 
העוברות  ההרפתקאות  מרוב  "כי 

להם  גם  נמסרו  מאתו,  יניקתו  ומעוצם  ידיהם  תחת  מכבישתו  עליו 
גם  שנמצאו  עד  והמופתים  והאותות  הסימנים  מרזי  שקר(  )למשיחי 

מהם ובהם אשר התדמו כקוף בפני אדם לכנות עצמם בשם משיח - 
שזה כל עניני משיחי השקר שהיו בעולם. ואח"כ כשנודע משקריהם 
ופחזותם היה קשה מאוד להאמין גם באור אמיתת עצמיותו כשנגלה 
להם. כי הלא גם על הראשון דימו ברור כיום שזה הוא, וכן על השני, 

וכן גם על השלישי, כמובא שם בהמעשה."
להשקרנים  שגם  מאחר  בעצמו,  אותו  להכיר  עזרם  יבא  מאין  "ועתה 
שרצו להתחבר עמה היה לכל אחד סימנים ומופתים כאלה )וענין הזה היה 
גרמא בניזקין גם בהמחלוקת והמריבה שהיו על הצדיקים הגדולים האמיתים כמו הבעש"ט זצוק"ל ואדמו"ר 

זצוק"ל שלא זכו כל העולם להכיר מעלת גדולתם ואם היו כל ישראל נתקרבים אליהם בוודאי היתה גאולה 

שלימה(."

הפגם הכי גדול שגרמו משיחי השקר במשך כל הדורות הוא, כשיגיע 
מה  זה  שקר.  משיח  גם  שהוא  יגידו  בו,  יאמינו  לא  האמיתי  המשיח 
שמובא במעשה מהבערגיר והעני, שלאחר שכל אחד מהשקרנים שרצו 
לשאת את הבת המלך לאשה קיבל את הסימנים במרמה. הבחור נשלח 
למרחק של עוד מאתיים פרסאות עיי"ש, היינו שכל משיח שקר שבא 
לקבל  יותר קשה  כבר  כי, עכשיו  כנ"ל.  ריחק את משיח האמת מאוד 

אותו ולהבדיל בינו ובינם, הרי גם להם היו סימנים מאוד דומים. 
אבל, העיקר זה הכתב. משיח האמת לא זז מהתורה ֶשָּׁלַמד ִעָּמּה ְּבֶחֶדר 
ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה. הוא היה מוחזק אצלה כבר כתלמיד חכם וצדיק כי  ֶאָחד 
בזה בעבודת השם. משא"כ  כיוצא  ביחד הרבה שנים,  הוא למד עמה 
בשלושה הראשונים שבאו מבחוץ ולא היה לה שום הכירות איתם, הם 
לא היו מוחזקים כתלמידי חכמים וצדיקים כלל, לא למדו עם גדולי הדור 
כמו הסטייפלר בילדות. כמפורסם שהסטייפלר ושאר גדולי הדור כבדו 

אותו בצורה שבלתי ניתנת לתאר וקמו לכבודו עוד כשהיה צעיר. 
משיחי שקר למדו רק קבלה מעשית וכמעט לא ידעו ללמוד דף גמרא. 
מופתים? כן. דברים מוזרים? כן. גמרא? קצות החושן? משנה ברורה 
בעל פה בגיל 16? לא נכנס להם דברים כאלה בשכל כלל, להפך הם 

היו נגד לימוד הגמרא ונגד הלכה, רצו רק לבטל את כל ההלכות.  

המלחמה האחרונה לפני הגאולה

מעשה מבעל תפילה
רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, מספר בסיפורי מעשיות )מעשה יב( את 
סיפורו של ה-"בעל תפילה". רבי נחמן מתאר את הצדיק העוסק תמיד 
בתפילות, שירות ותשבחות להשם יתברך. הצדיק יושב חוץ ליישוב, אין 
לו שום שייכות כלל לעולם הזה והבליו. ואף שהוא יושב חוץ ליישוב 
ואין לו שום שייכות לגשמיות וענייני העולם, הוא רגיל להיכנס ליישוב 
כדי לקרב אנשים להשם יתברך. הצדיק היה תופס אנשים ומדבר על 
ליבם שאין שום תכלית בעולם הזה כי אם לעסוק בעבודת ה' כל ימי 
חייו, לבלות ימיו בתפילה להשם יתברך עם שירות ותשבחות וכו'. הצדיק 
היה ממשיך ומדבר איתם עד שלבסוף הם היו מתרצים להתחבר איתו. 
אז היה הצדיק לוקח אותם ומוליכם למקומו המיוחד שהיה לו מחוץ 

היה  תפילה,  הבעל  הצדיק,  ליישוב. 
תמיד מתעסק בזה - להיכנס ליישוב 
אותם  ולהוציא  אנשים  לקרב  כדי 

מהיישוב. 
פיזי  מקום  על  מדבר  אינו  רבינו 
אלא  "הישוב",  שנקרא  בעולם 
היא  הכוונה  לישוב"  "להיכנס 
ואילו,  העולם,  בענייני  להתעסק 
היא  הכוונה  מהישוב"  ב"לצאת 
כי,  להתעסק רק בעניינים רוחניים. 
זה המקום האמתי של הצדיק, אין 
לו שום רצון אחר בעולם חוץ מלעבוד את השם ולהתעסק בעניינים 
רוחניים. מה שאנו כביכול רואים את הצדיק מתעסק בענייני העולם, 
ומדבר מענייני העולם, זה רק בכוונה הנ"ל - להוציא שלל, בבחינת " 
ְוִאם ּתֹוִציא ָיָקר ִמּזֹוֵלל" )ירמיהו טו( - להציל אנשים מלטבוע בתאוות 

העולם הזה.   
אנשים  מטעה  הוא  העולם  בענייני  ועוסק  ליישוב  נכנס  כשהצדיק 
לחשוב שבאמת הוא קשור לעולם ושייך לענייניו. "כשהיה נכנס לדבר 
עם בני אדם, אם היה רואה שאינו יכול לפעול אצלם כוונתו, היה מרמה 
אותם עד שלא היה מבינים כלל את כוונתו הטובה, כאילו אין כוונתו 
בכלל לקרב אנשים להשם יתברך". היה נראה בעינם שהוא באמת שייך 
לענייני העולם ומונח בענייני התאוות והשטויות כמותם. "כשהיה מבין 
שאינו פועל אצלו היה מסבבו ומעמקו ומרומהו עד שלא היה יכול כלל 
להבין כוונתו הטובה. והיה הבעל תפילה עוסק בעניין זה עד שנעשה 
ולא  אפשר..."  היה  לא  אך  לתפסו  מצפים  והיו  בעולם  ופרסום  רושם 
את  ולקרב  ליישוב  להיכנס  בזה,  עוסק  היה  עצמו  תפילה  הבעל  רק 
בני העולם להשם יתברך, אלא גם מקורביו היו עוסקים בזה, כשהבעל 
תפילה רואה באחד מאנשיו שהוא ראוי גם כן להתעסק בזה היה נותן 

לו רשות שגם הוא ייכנס ליישוב לעסוק בעניין הנ"ל.   

לשבור תאוות ממון בשורשו  
כאשר  תפילה",  "הבעל  בסיפור  הקדוש  רבינו  ממשיך  היום",  "ויהי 
יום  לילה,  ולא  יום  שלא  יום  טוב,  שכולו  יום  ל"היום",  מתקרבים 
הגאולה, לפני כן צריך לשבור את התאווה העיקרית בשורשה, שהיא 
תאוות הממון שכלולה בכל התאוות, לכן  קשה ביותר לשברה )שיחות 
הר"ן, אות נו(. הצדיק ראה עד כמה האנשים יכולים ליפול בתאווה 
הרעה הזו, "ונשמע שיש מדינה כזו", יש כזו תאווה שיכולה לאכול 
'מי  את האדם כולו. "הבעל תפילה היה מתאנח על זה, והיה אומר: 
יודע עד היכן הם יכולים לילך ולתעות על ידי זה?!' ונמצאו אנשים 
מאנשיו של הבעל תפילה ולא שאלו את דעתו כלל והלכו לשם, אל 
המדינה הנ"ל, להחזירם למוטב, כי היה להם רחמנות גדול עליהם על 
שנתעו כל כך בתאוות ממון." הם באו לשם וראו שאנשים פשוט הפכו 

את הממון לאלוהים והיה כמעט בלתי אפשרי להצילם.
רבינו אומר בליקוטי מוהר"ן ח', "להתגרות ברשעים אי אפשר, ויוכל 
להזיק לו, חס ושלום". לא כל אחד יכול להתגרות ברשעים, אלא מי 
שהוא צדיק גמור שכבר גרש וביטל כל הרע שלו עד שבטוח שלא 
יארע לו שום מכשול ועבירה. צדיק גמור שכבר ביטל את הרע שלו 
הצדיק  זה  יסודות,  הארבעה  כל  של  והתאוות  המידות  מכל  לגמרי 
זה הצדיק  כי  וכל הנלווים אליו מותרים להתגרות ברשעים,  הגמור 
יכול לירד לתוך כל הצינורות של כל המידות רעות שלהם, שהגבירו 

על עצמם, ולשברם ולבטלם...".
"איהו לא חזי מזלי חזי". לפעמים אנשי הצדיק "נופלים" לאיזה עניין 
את  לבטל  משמים  מכוון  הכל  חזי,  מזלי  חזי  לא  ואיהו  בכוונה,  ולא 

התאוות בשורשם.     

 רק ל-"בחור הנבחר" יש גם "הכתב" שזו התורה

"האברך היקר המופלג בתורה ויראת שמים מוהר"ר 
אליעזר ברלנד שליט"א" )הסכמת הסטייפלר(



ויוכל  אפשר,  אי  ברשעים  "להתגרות  ח',  מוהר"ן  בליקוטי  אומר  רבינו 
מי  אלא  ברשעים,  להתגרות  יכול  אחד  כל  לא  ושלום".  חס  לו,  להזיק 
שהוא צדיק גמור שכבר גרש וביטל כל הרע שלו עד שבטוח שלא יארע 
לו שום מכשול ועבירה. צדיק גמור שכבר ביטל את הרע שלו לגמרי 
מכל המידות והתאוות של כל הארבעה יסודות, זה הצדיק הגמור וכל 
הנלווים אליו מותרים להתגרות ברשעים, כי זה הצדיק יכול לירד לתוך 
כל הצינורות של כל המידות רעות שלהם, שהגבירו על עצמם, ולשברם 

ולבטלם...".
"איהו לא חזי מזלי חזי". לפעמים אנשי הצדיק "נופלים" לאיזה עניין ולא 
בכוונה, ואיהו לא חזי מזלי חזי, הכל מכוון משמים לבטל את התאוות 

בשורשם.     

מאיימים עלי שאם אתקרב לרב הם ישרפו את 
הספרים שלי"

הסיפור הבא הינו מבעל המעשה עצמו. אברך מהישיבה שהיה תמיד 
ירושלים, ראה מדי פעם בשדה את  ביערות מסביב  עושה התבודדות 
אחד התלמידים הוותיקים של מורנו הרב שליט"א, כאשר הוא עצמו רב 
חשוב עם תלמידים וספרים שמתפרסמים ברבים. על אף שאותו תלמיד 
ותיק היה מקורב לרב כבר במשך הרבה מאוד שנים, בשנים האחרונות 

הוא לא נראה מסביב הרב בכלל. 
באחת מהפעמים האברך ניגש אל אותו הרב, בזמן שזה נכנס לרכבו 
ביציאה מהשדה, וביקש ממנו עזרה מסוימת בעניין פרויקט התרומות 
עבור תלמידי הרב ברלנד שליט"א. כאשר אותו רב חשוב שמע את 
השם של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א הוא הטה את ראשו 
מטה ונאנח אנחה עמוקה של צער ואמר, "אני סובל ייסורים קשים 
מאוד מזה שלא נותנים לי להיות עם הרב שלי". אז הוא נענע בראשו 
והיה קרוב להורדת דמעות, כאשר המשיך ואמר, "אני מקבל איומים 
את  ישרפו  הם  שליט"א  ברלנד  הרב  למורי  אתקרב  שאם  נוראיים 
הספרים שלי. ולא רק זה, הם מאיימים שיפעלו לעצור את התמיכה 

בישיבה שלי". 
תמיד  ברלנד  הרב  מורי  הלב  בתוך  "אבל  ואמר,  עצמו  את  חיזק  אז 
שולח  גם  אני  בליבו.  נמצא  אני  איפה  מאוד  טוב  יודע  והרב  איתי, 
מכתבים מדי פעם ע"י שליח. אני מתפלל על זה כל יום שאזכה לבוא 

אליו, אבל כנראה שעוד לא התפללתי מספיק".   

 ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו וָבאּו ־ָלְך" )דברי ר' רחמים ברכה שליט"א(

רציתי לשתף אתכם באחד מחוגי הבית של מורנו הרב שליט"א בשכונת 
לביתנו,  אותו  להביא  בחלקי  שנפלה  הזכות  על  בירושלים.  יעקב  נווה 
יהי רצון שנזכה לפעמים נוספות יחד אתכם כל אחד מתלמידי מורנו 
הרב. כי, כשהצדיק מגיע לבית הבית מתברך, כל האזור כולו מתברך, כמו 
שאמר יעקב אבינו ללבן וַ"ְיָבֶרְך יה' אְֹתָך ְלַרְגִלי". כי כל מקום שהצדיק 

דורך בו מתברך בגשמיות ורוחניות. 
לאוזן  מפה  כששמעו  עצומה  הייתה  ההתרגשות  יעקב  בנווה  אצלנו 
שמורנו הרב עומד להגיע אלי הביתה אל רח' ויקטור ויוליוס – 20 /423. 
מיד עם התפשט דבר ביאת הצדיק, הגיעו למקום מאות אברכים מכל 
בכל  כמו  הבית,  ישראל התגודדו סביב  בית  כל עמך  והעדות.  החוגים 
המקומות אליהם הצדיק מגיע, "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה". בדיעבד סיפרו 
לי השכנים שבזמן שהייתי בתוך הבית מחכה למורנו הרב, כמאה אנשים 
הצדיק  את  לראות  יזכו  שאולי  בתקווה  ובמדרגות,  לבלוק  סביב  חיכו 

ולהתברך מפיו. 
"ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו וָבאּו ־ָלְך", לראות את הצדיק, אשר פורסם לאחרונה בכל 
כלי התקשורת בארץ שרוצים לקבל הם את ברכתו. עוד אמרו לי חלק 
הרחוב,  בכל  מנורות  כמו  גדול  משהוא  עשיתם  לא  "למה  מהשכנים, 
מודעות רחוב? זה הרי אירוע מיוחד להביא את הצדיק לשכונה! וכמו 
שעושים כבוד שיש הכנסת ספר תורה, לצדיק צריך לעשות יותר כבוד, 

"כמה טיפשי דקימי ס''ת ולא קימי גברא רבה". לשמחתנו, היום העולם 
מתחזק יותר מתמיד וקם ומכבד גברא רבה. וזאת משום שאנחנו מאד 
קרובים לגאולה ומתכוננים לקבלת פני המשיח, לכן אנחנו מערכים יותר 
את הצדיקים. כולם באים בהמוניהם לכל מקום שהצדיק מגיע ונדחקים 
בכדי לראות את פני הצדיק. "ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבמֶֹשׁה ַעְבּדֹו", במיוחד לאחר 
 - חדא''  כנישתא  ''בי  של  בעלונים  הנפלאים  הסיפורים  שהתפרסמו 

כולם רוצים לזכות לראות את הצדיק ,כמו לראות פני שכינה. 

צדיקים בורחים מפרסום
כל הצדיקים האמתים לא רצו בתחילה להתפרסם, גם הבעל שם טוב 
לא רצה להתפרסם עד שהוכרח משמים, העולם היה זקוק לו. גם רבינו 
הקדוש אמר שהיה לו יותר טוב וקרבה לה' בזמן שהייתי ללא פרסום, 
אבל משמים רצו אחרת ואמרו שהגיע הזמן שיתגלה אורו לעולם. אז 
קרבו אליו את רבי נתן מברסלב שדאג לגלות את אורו לעולם. גם מורנו 
שלא  בהתמדה  תורה,  של  באוהלה  עצמו  את  הצניע  חייו  שכל  הרב 
נראתה כמותה, עד שהיה נראה לפעמים מוזר בעיני הבריות, גם הוא 
כשהתחיל להחזיר אנשים בתשובה לא רצה להיות ראש ישיבה והיה 
שולח אותם לישיבות כמו אור החיים, אור שמח ועוד. עד שלבסוף באו 
תלמידים שרצו מאד שמורנו הרב יהיה הוא ראש ישיבה והוכרח לפתוח 

ישיבה.
בשמים יודעים שמורנו הרב עתיד להיות לא רק ראש ישיבת ''שובו בנים'', 
אלה רבם של כל עם ישראל, לכן בזמן המשבר שהיה, כאשר מורנו הרב 
שליט"א נרדף ע''י התקשורת וגלה לארץ העמים. אז עברנו מה שאף 
ישיבה לא עברה, בא וחיזק אותנו בכולל הוראה תלמידו המובהק הרב 
משה צנעני שליט''א לא להישבר מזה אלה עניינים רוחניים שמורנו הרב 
לא אתנו, כי מעכשיו צריך לדעת שיש מהלכים גדולים בשמים אותם 
נבין רק בעתיד. זה חלק ממהלכי הגאולה, בשמיים רוצים שמורנו הרב 
יתפרסם בעולם ויגאל את עם ישראל, כמו משה רבינו והרשב''י שברחו 

בתחילה מהשלטון בכדי להמשיך אחר כך ישועות.
עוד אמר הרב משה צנעני שליט''א שמורנו הרב הוא כבר לא רב קהילה, 
הוא רבם של כל עם ישראל, הוא בתפקיד משה רבינו של הדור. כי כך 
עבר על גדולי הצדיקים לפני התגלותם כמו יוסף הצדיק שהיה בבור 

לפני היותו מלך, "ִּכי ִמֵּבית ָהאסּוִרים ָיָצא ִלְמלְך".

ֹ"לא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְוֹלא ָנס ֵלֹחה"
מורנו הרב רמז זאת בתפילה לפני הגלות הרבה לפני הפרסום בתקשורת, 
כאשר כתב לאחד מתלמידיו כבר בתשע''ג,  )נכתב מזיכרון( "ריבונו של עולם 
זכנו בשנת ביאת המשיח גמט' תשע''ג שמורנו הרב שזכה שהתעברה בו 
נשמת הבעל שם טוב האריז''ל רבי נתן רבינו הקדוש ושהוא שליח רבינו 
הקדוש, יתפרסם בכל העולם". ועכשיו מכתת מורנו הרב את רגליו כל 
לילה על אף גילו המופלג, במסירות נפש עילאית עד השעות הקטנות 
של הלילה, "ִּכי ְמַרֲחָמם ְיַנֲהֵגם", להוציאם מעברות. "ָשַׁלח מֶֹשׁה ַעְבּדֹו" 

לכל בתי ישראל, בכל הארץ, ולכל הזוכה ע''י נתינת פדיון. 

וינק  בגיל 80 גאל משה את ישראל, הצדיק מבוגר בגילו, אך הוא זקן 
ומתנהג כמו ילד צעיר "ֹלא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְוֹלא ָנס ֵלחֹה". היה עשיר באחד 
את  גילו המופלג מכתת  מורנו הרב שלמרות  על  מחוגי הבית שריחם 
רגליו. הוא שאל את מורנו הרב כמה חובות יש לך? מורנו הרב אמר לו  
10 מיליון ש''ח, אמר העשיר, אני אתן לך את כל החוב, רק תשב ולא 
תצטרך לכתת את רגליך. מורנו הרב ענה, לקחתי על עצמי גלות חדשה, 
גלות שהיא בתוך ארץ ישראל, ללכת בית -בית, עיר- עיר, שכונה- שכונה 
לא תהיה  חובות  יהיו  לא  ולהחזיר בתשובה אנשים. המשיך הרב, אם 

סיבה לצאת.  

הסוד של כל פסיעה אותה אני דורך 
אנשים מספרים שמורנו הרב אמר להם אני בא לגור לידכם, וכי מורנו 
לגור בכל המקומות האלה כמו אליהו הנביא שהיה מעופף  יכול  הרב 
בעולם בארבע עפיפות, ונמצא בכל מקום? אלא, כשהצדיק מגיע ונותן 
את ברכתו, המקום ההוא מתברך מיד. רבינו אמר אם הייתם יודעים את 
הסוד של כל פסיעה שאני דורך שם הייתם מנשקים את העפר בו אני 

דורך. 
כתוב בספר המידות, המקום אליו הצדיק מגיע הוא נקנה לצדיק והוא 
מקדושתו  מקבל  והאזור  ה'.  לפני  זכות  לכף  המקום  את  מעלה  גם 
הדרה''. בתקופה שהצדיק  פנה  זיוה  ''פנה  הולך,  אבל כשהוא  וברכתו, 
בתפילה  והרבו  החיסרון  את  בארץ  הרגישו  ממש  העמים  בארץ  היה 
לחזרתו המהירה. היום נפתחים סניפים בכל חלקי הארץ שם מתפללים 
האור  מנחיל.  הוא  אותה  בדרך  שם  ומתחזקים  הרב  מורנו  של  בניגון 
של הרב יורד על הנוכחים ועל התלמידים הגרים רחוק, שלוחי הצדיק 
הרב  מורנו  עלי  שציווה  וכמו  ממש.  לידם  הצדיק  כאילו  שמרגישים 
להמשיך לגור בנוה יעקב ונפתח בס''ד בית כנסת ותפילות בשבת כמו 
הניגונים בישיבה.השכנים אומרים מרגשים כאילו מורנו הרב נמצא כאן.

והיו מניעות. באותו הלילה שכנראה עדיין לא הגיעה השעה שהצדיק 
יגיע לביתי כולם באו רבים להצטופף בצילו של הצדיק. אמנם, הייתה 
הרגשה כאילו הצדיק נמצא בבית והייתה שמחה בלב לראות ציבור 
כה גדול, אבל המשפחה נלחצו מרוב אנשים ולא יכולתי להכניס את 
כולם לתוך הבית. המעלית נתקעה מעומס ולא עבדה ולא היה מכובד 

להביא את מורנו הרב ולהטריחו לעלות עד קומה חמישית.
לי הגבאים להביא את מורנו הרב בפעם אחרת,  באותו רגע,  אמרו 
הגיע  הצדיק  בערך  שבוע  לאחר  בס''ד  פרסום.  בפחות  הפעם  אך 
בפעם השנייה דרך הגבאי נתן סלמון ועל מנת שלא יהיו שוב מניעות 
ה'". שמורנו הרב  ָבַרַעׁש  "שֹלא  גדול  הבאנו את הצדיק ללא פרסום 
אמר, עכשיו זה זמן שכולם גם הרשעים הגדולים עושים תשובה,  עד 
''עני  כבר משיח,  שנת תשפ''א שזה מוצאי שביעית הקרוב. שיבוא 
ורוכב על חמור'', פירש למה חמור לרמז כמו החמור שהולך לאט, כך 

המשיח יש לו סבלנות והוא בא בשלבים. 

"ּוְלָכל ְּבֵני ִישְָׂרֵאל ָהָיה אֹור ְּבמֹושְֹׁבָתם"
כתוב במדרש שחלק מבעלי התורה ילחמו במשיח ויתאחדו למוסרו 
לערב רב, אבל זה חלק מתהליך הגאולה. גם במגילת סתרים כתוב 
וימשיך  יתייחס  לא  והוא  עליו  גדולה  מחלוקת  בתחילה  שתהיה 
בעבודת ה' עם תלמידיו, יחבר שירים תפילות. כי משיח ישנא כבוד, 
כסף ופרסום של שקר, ויקבל הכל באהבה כמוצא שלל רב. הביזיונות 
ֵמָרע  וְ"ָסר  מוזר  יראה להם בתחילה  הוא  לכן  יהלומים  כמו  לו  יהיו 

ִמְשּׁתֹוֵלל". 
לפי דברי הצדיקים המשיח כבר נמצא כאן, בתחילה יש הסחת הדעת 
בכל  בא  דוד  בן  שמשיח  בארי''זל  כתוב  הוא.  שזה  בוודאי  ידעו  שלא 
דור, אם זוכים הוא מתגלה כמשיח, אם לא זוכים הוא נפטר ובא בדור 
אחריו. בכל דור יש אחד הראוי להיות משיח, ורק באחדות אפשר לו 
להתגלות, שהארי''זל אמר לתלמידיו תהיו באחדות ואני אמשיך לחיות 

ולהיות בניכם ותהיה הגאולה.

גם רבינו אמר לתלמידיו, תהיו באחדות ותמשכו אותי אליכם. הרשב'י 
אמר, "אנן בחביבותא תליה מילתא". מורנו הרב אמר, באחדותנו ננצח, 
להתגלות  ומחכים  כאן  משיח  חדא''.  כנישתא  ''ביה  למשיח  שצריך 
הסופית התלויה באחדות, כמו שאמר הרב המקובל הרב יצחק כדורי 
באחד  והתעברה  בתש''ס  כבר  לעולם  ירדה  משיח  נשמת  זצוק''ל, 

מישראל, וזה אחד שיוצא כל יום מביתו ומחזיר אנשים בתשובה. 
אמר הרב משה צנעני שליט''א, ששמע ממורנו הרב בהולנד, שהגאולה 
יצאה כבר לדרך וזה לא ביום אחד, אלא בשלבים. לכן מורנו הרב פוסח 
בכל יום ובכל לילה בין בתי ישראל להאיר את אור ה', ''בחצות אני יוצא 
יוצא לבתי ישראל בכדי להעירם משנתם. כמו שסיפר  מתוך מצרים'', 
הרב יעקב סלמה שליט''א, ראש ישיבת נצח נצחים, שחלם את הצדיק 
ופתאום  ה',  מאור  שחשוכים  בישראל  בתים  על  מרחוק  לו  שמצביע 
נדלק אור, מורנו הרב אמר לו בחלום, האור נמצא בבתים ששם מדברים 
ממני. וכששאל על החלום אמר לו מורנו הרב החלומות עלי הם חלומות  

אמתיים,  "ּוְלָכל ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ָהָיה אֹור ְּבמֹוְשׁבָֹתם. 

חג שמח רחמים ברכה.

 הבטחת הצדיק לתורמים לעלון כנישתא חדא

מליון בשפע  ובפרנסה  זכרים  בבנים  ונפלאות  נסים   "תראו 
  יורו בכל חודש וחודש"

לכל אחינו בני ישראל בכל אתר ואתר
אנא הרימו תרומת ידכם בשמחה ובאהבה עבור העלון "בי כנישתא חדא" 
שיוצא ב-20.000 העתקים בכל חודש ועושה התעוררות עצומה בכל בית 

ישראל אצל כל אחינו בני ישראל 
במסירות  העלון  את  ולהוציא  להמשיך  וחיבים  עצומות  הם  וההוצאות 
נפש ומפיצי העלון כבר נכנסו לחובות עצומים של מאות אלפי שקלים 

ולכן באנו כאן בתחינה ובבקשה בכריעה ובהשתחויה אנא פתחו סגור 
לבבכם והוזילו זהב מכיסכם ובזכות זה תראו נסים ונפלאות בבנים זכרים 
ובפרנסה בשפע מליון יורו בכל חודש וחודש בזכות שתרימו את תרומת 
ידכם עבור העלון שנוכל להמשיך להפיצו בכל בית ישראל ובזכות זה 

תשיאו את בניכם ובנותיכם ברב אֹשר ועֹשר ופרוטה לפרוטה מצטרפת 
ובזכות עלון זה נזכה להחזיר את כל בית ישראל בתשובה אמיתית ושלמה 
וכלם יהיו שומרי שבת כהלכתה ובזכות זה נזכה לראות בביאת ינון ובבנין 

בית מקדשנו כהרף עין אמן נצח סלה .
               בברכת התורה הקדושה והטהורה
עבדכם הנאמן אליעזר ברלנד

שמות התורמים יועברו לרב שליט"א לברכה התורמים 
בהוראת קבע מ- 52 ₪ לחודש ומעלה  יכולים לקבל 

חבילת עלונים בדואר עד הבית. תרומות בצורה בטוחה, 
קלה ופשוטה בכרטיס אשראי או דרך הוראה בנקאית 

 נערכת דרך נדרים פלוס 
בטלפון: 03-763-0585 שלוחה 2358

 WWW.GOO.GL/49YC2W : באתר

הרב ברלנד מחזק צעירים בחוג בית

מורינו הרב באמירת תיקון הכללי עם הרב ארוש שליט"א באומן תשע"ט

http://WWW.GOO.GL/49YC2W


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, 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

ספרים מפרי עטו של הרב שלום ארוש שליט"א-ספרים שמושכים "חוט של חסד" לעולם. 
הספרים שהצילו אלפי אנשים ומאות משפחות. כמו"כ ניתן להשיג את כל הספרים 
דיסקים ותפילות וסדרת "תפילה לעני" לקט תפילת למועדי השנה מאת הגה"צ הרב 

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

לע"נ: הצדקת מרת ליבא בת ר' אליעזר ע"ה , 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

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'.

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 שקיים את הבריתות עם מורינו הרב שליט"א בחו"ל, 
זמין כעת לבריתות בארץ 058-3241318

להזמנת כנסים וחוגי בית של מורינו הרב

ניתן להשאיר הודעה
052-4295208052-4295208

"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':

כולל חצותהשחר העולה

נמצא בעיר העתיקה - ישיבת שובו בנים, י-ם

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

שלכל נפש בישראל יהיה קשר עם הצדיק

מספרים חינמים מחו”ל:
ארה”ב - 1914-339-2667 | אירופה - 4420-8089-1449 

נא להתקשר בשעות היום

בס”ד בר”ה

מוקד הישועות 

לשיחה ישירה עם הגבאי

 052-677-5148 | 058-677-5148

©
ם 

רי
וצ

ת י
יו

כו
בז

ת 
גנ

מו
ה 

ונ
תמ

ה

קו כנישתא חדא של ר' רחמים ברכה
077-2266423 שלוחה 5 

הציורים באדיבות האמן יהושע וייסמן © 054-844-1131

מערכת
שולחת לכל קוראיה ברכת שנה טובה ומועדים לשמחה.

ישועה שהיא תחליף לניתוח!

שנולד  מאז  שנים   5 שבמשך  הארץ  מדרום  משפחה  אנחנו 
בינינו שמעון אם בעיה שנקראת על פי הרפואה לחץ תת עיני 

בשתי העינים של שמעון. 

הצלחה  ללא  ניתוחים  מספר  עבר  הילד  שנים   5 במשך  כאמור 
ועל  ברלנד  אליעזר  הג"הצ  הרב  של  גדולתו  על  שמענו  וב"ה 
המעלה הגדולה הייחודית של פדיון נפש ובפרט על ידי הצדיק 

שיודע ובקיא בכל הכ"ד בתי דין.

פנינו לגבאי דרך מוקד הישועות שפורסם בעלון "כנישתא חדא" 
ומיד קבענו פגישה עם הרב שליט"א. סיפרנו לרב את כל המהלך 
הרפואי של הילד, על הניתוחים וכן שהרופאים טוענים שאם ח"ו 
הלחץ לא ירד זה עלול לפגוע בראיה ואפילו עד כדי עיוורון ח"ו.
העברנו פדיון נפש עבור הילד ומיד הרב אמר שתוך 40 יום ירד 
לבדיקת  הילד  את  לקחנו  יום   40 כעבור  נורמלי.  למצב  הלחץ 
עיינים. בבדיקת עיניים נוכחנו לראות כמה מדויקות מילותיו של 
הרב. הלחץ אכן ירד למצב הטבעי שלו ואפילו הרופאה שאלה 
אם עשינו משהו - איך נוצרה התפתחות כזו ללא שום ניתוח? 
ועוד הוסיפה ואמרה שגם ניתוח לא יכול להשיג תוצאות כאלו. 
אנו מודים לקדוש ברוך הוא ששלח לנו צדיקים גדולים כאלה 

בדור הזה לקבל על ידם עצה נכונה לזכות לרפואה שלימה.

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

מוקד הישועות 

knishtachada@gmail.com הצטרפות למנויים בדוא"ל
תגובות וסיפורים לעלון 054-840-7573

תרומות למנויים 058-346-0009

לרפואת וישועת הרב אליעזר בן עטיא
shuvubanimint.com אתר שובו בנים איטנרנשיונל
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"על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אורו של משיח בעולם,

ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם"   )רבי נחמן מברסלב – ספר המדות(

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, 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

לע"נ: הצדקת מרת ליבא בת ר' אליעזר ע"ה , 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

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'.

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

הציורים באדיבות האמן יהושע וייסמן © 054-844-1131

"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':

להזמנת כנסים וחוגי בית של מורינו הרב

ניתן להשאיר הודעה
052-4295208052-4295208

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

שלכל נפש בישראל יהיה קשר עם הצדיק

מספרים חינמים מחו”ל:
ארה”ב - 1914-339-2667 | אירופה - 4420-8089-1449 

נא להתקשר בשעות היום

בס”ד בר”ה

מוקד הישועות 

לשיחה ישירה עם הגבאי

 052-677-5148 | 058-677-5148

©
ם 

רי
וצ

ת י
יו

כו
בז

ת 
גנ

מו
ה 

ונ
תמ

ה

כולל חצותהשחר העולה

נמצא בעיר העתיקה - ישיבת שובו בנים, י-ם

ברוכים הבאים בשם השם

לשיעורו המיוחד של הגה"צ
הרב אליעזר ברלנד שליט"א

בס"ד בר"ה

פרטים בהמשך

הכנס יתקיים ב-כ' אדר יום רביעי 
7/3/18  )למניינם(

בשעה 21:30 בעיר כפר סבא

מוקד הישועות 

"על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אורו של משיח בעולם, ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם"   )רבי נחמן מברסלב – ספר המדות(

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
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