
הרדיפות שעבר נח היה בכדי שיהיה ראוי שממנו יצא אברהם אבינו, 
שם וֵעֶבר, זו הסיבה לכל הרדיפות שרדפו אותו יומם ולילה, שעה שעה, 

שנייה שנייה."

"נח הוא נשמת משיח בן דוד"

עוד הסביר מורינו הרב ברלנד שליט"א מדוע נח היה צריך לעבור את 
כל מה שעבר. אלה דברי הצדיק כפי שנמסרו לכולל שובו בנים במיאמי 
בזמן שהצדיק היה בצלמון. "בזוהר שלח-לך )ח"ג קסה( כתוב על היונה 
של נח. מה זה ה"עלה זית טרף בפיה" )בראשית ח יא(? זה נשמת משיח 
בן דוד, נח הוא נשמת משיח בן דוד. ה' רצה שנח יוריד בית מקדש 
של אש. "עלה זית טרף בפיה" )שם( זה הנשמה של מלך המשיח, כי 
ְבֶחֶסד  ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים  ְּבֵבית  ַרֲעָנן  ְּכַזִית  ַוֲאִני   " י-יא(  נ"ב  )תהילים  כתוב 
ֱאֹלִהים עֹוָלם ָוֶעד. אֹוְדָך ְלעֹוָלם ִּכי ָעִשׂיָת ַוֲאַקֶוּה ִשְׁמָך ִכי טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך 
", הזוהר אומר שכל הפרק הולך על נח שהיה צריך להוריד בית מקדש 
שם  שהה  שנח  אחרי  המקדש  בית  כמו  הייתה  התיבה  כי  אש,  של 
שתים עשרה חודש. החדר שינה זה הקודש קודשים, כמו יעקב שנכנס 
ליצחק זה היה קודש קודשים ואז הוא קיבל מטל השמים )שם כז כח( 

את הכוח להחיות מתים."

"היה צדיק, בסוף עשה בית לעבודה זרה"

"ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִמְזֵּבַח ַלה' ְּבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצָרִים, ּוַמֵּצָבה ֵאֶצל ְּגבּוָלּה לה'" 
)ישעיה יט יט(.

טעון גניזה

מהנעשה והנשמע אצל
ב   ר ה צ   " ה ג ה

ר ז ע י ל א
א " ט י ל ש ברלנד 

גליון 66                  כסלו תשע"ט
בס"ד בר"ה 

ה'בית ישראל' מסביר את הסיבה להתנגדות 
הגדולה על ה'אמרי אמת'

אברהם  )רבי  אמת'  ה'אמרי  להרה"ק  היה  אשר  בעת  הדברים,  "ידועים 
מרדכי ַאְלֶּתר זי"ע, בנו הבכור של רבי יהודה אריה לייב אלתר( התנגדות גדולה, 
והדבר היצר לו מאד, ורצה בכל כוחו להשתיק ולהרגיע את הרוחות. ויהי 
בעת נסעו אל עיירת המרפא מארינבאד פגש את הרה"ק מנאוואמינסק 
לו  ענה  הסוערות.  הרוחות  את  להרגיע  שיפעל  מאד  בו  והפציר  זי"ע 
הרה"ק מנאוואמינסק, אנחנו מתייחסים אחרי מרן הבעש"ט הק' זי"ע, 
ומקובל במשפחתנו בשמו שכל צדיק שאין עליו התנגדות לא יזכה 
להאריך ימים על ממלכתו, כשמוע ה'אמרי אמת' את דבריו נחה דעתו 

שהרי ע"י ההתנגדות יאריכו ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים.
עפי"ז ביאר בנו הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע את דברי רש"י בריש פרשת 
נח, 'יש דורשין לשבח ויש שדורשין לגנאי', וכל הרואה יקשה לו מדוע 
היו שדרשו לגנאי?! אלא , ש'דורשים' אלו גרמו בדרשתם לגנאי שנח 
יאריך ימים. ואכן מצינו שנח האריך ימים ביותר, שבעת המבול היה 
מאות  שלש  עוד  חי  התיבה  מן  שיצא  ולאחר  שנה,  מאות  שש  בן 
וחמישים שנה, על אף שהארי הכישו בימי המבול בגיל מופלג שכזה 

)כי באותם דורות היו חיים רק לערך 
על  רק  זה  לכל  וזכה  400 שנה(, 
עליו.  שהייתה  ההתנגדות  ידי 
לגנאי  הדורשין  כוונו  לזה  ואולי 
על  יתר  ימיו  את  להאריך   –

המידה.
לנפשנו,  מוסר  לקחת  ועלינו 
נבין  'מצירים'  לנו  שיש  שבעת 
שכל זה אך ורק לטובתנו, ונעביר 
על מידותנו שלא לכעוס עליהם 

ולהשיב להם כגמולם הרע . )באר הפרשה לפרשת נח הערה ח(

"הקב"ה תובע את דמם של הנרדפים מהרודפים"

ובאותו עניין, הנה חלק משיעור שמסר כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד 
שליט"א לפני 20 שנה והמדבר ממעלת קבלת הביזיונות.

"זה הסוד של פרשת נח, נח זכה להיות, "ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו" 
רק  נח לא בגלל מעשיו הטובים, אלא  השם בחר את  ט(.  ו  )בראשית 
בגלל שהיה נרדף. נח היה האדם הכי נרדף והכי שפל בדור. השם ברא 
את כל המיליארדים שהיו באותו הדר רק בכדי להכשיר את נח שיגיע 

למדרגה הזו שממנו תוכל לצאת כל האנושות כולה."
)רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים זצ"ל, האדמו"ר הראשון  "אומר ה'ייטב לב' 
מסיגט( בזכות שבכל צעד וצעד של נח, וכן על כל דיבור ודיבור שלו 
צחקו עליו, נכשר נח להיות הממשיך של כל הדורות. בזכות הרדיפות 
שרדפו אותו כל ה- 120 שנה )של בניית התיבה(, רק בזכות זה הוא נשאר 
בחיים. "והאלהים יבקש את נרדף" )קהלת ג טו(, הקב"ה תובע את דמם 

של הנרדפים מהרודפים."
"תדע לך, שכל עבודת האדם בעולם הזה להיות רק נרדף, רק כך הוא 
נכשר להמשיך את אור התורה, להמשיך את אור היהדות כמו נח. כל 

האמרי אמת



הרב  הגה"צ  כ"ק  אמר  עניין  ובאותו 
שמסר  בשיעור  שליט"א  ברלנד  אליעזר 
הרב  ברק.  בבני  תשע"ט  נח  במוצש"ק 
חוניו  של  צדקותו  על  דיבר  שליט"א 
זאת  מעלה  אך  הצדיק,  שמעון  של  בנו 
את  וקיבל  שנרדף  לאחר  לו  עמדה  לא 
הבזיונות. אמר הרב שליט"א, "חוניו בנה 
בגלל  המקדש  בית  את  באלכסנדרייה 
שהוא מצא פסוק בו כתוב שיהיו במצרים 
חמש ערים שיתגיירו כולם. ובית המקדש 
הזה היה אמיתי, אך נגד ההלכה. ולכן, מי 
שנדר להקריב שם מחויב להקריב, אך זה 

נקרא שחוטי חוץ."
הוסיף הרב שליט"א, "אדם משפילים אותו, מעליבים אותו, יכול להיות 
זרה." כמה  שהוא היה הכי צדיק, אבל בסוף הוא עושה בית לעבודה 
לא נתפסת מעלתו של כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א, אחרי 
כל הרדיפות והביזיונות אותם הוא עובר וכל עניינו ממשיך להיות רק 
רק  שליט"א  הרב  להיפך,  ישראל.  עם  על  נתפסת  בלתי  נפש  מסירות 

ממשיך להתפלל על מבקשי רעתו, והדבר ידוע ומפורסם.

"הצדיק יכול לתקן את הנשמות שבעולם"

"כל הספירות וכל בני האדם, הכל זה דבר אחד. כתוב בתורות ע"ה, ע"ו 
ו- ע"ז )בליקוטי מוהר"ן( שכל האנשים זה דבר אחד, אחד הוא הראש, 
לאיבר  כואב  אם  האדם,  שבגוף  וכמו  הרגל.  הוא  אחד  היד,  הוא  אחד 
זה  האנשים  כל  בכללות.  גם  נכון  זה  כואב,  הגוף  לכל  כואב  כך  אחד 
דבר אחד, ואסור שיהיה שום כאב לאף אדם, לשום אישה ולשום ילד. 
אם יש צער לאיש אחד אז יש צער בכל העולמות." אמר כ"ק מורינו 
הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א במוצאי שבת קודש לך לך בסעודת 

המלווה מלכה בביתו של הרב אליהו מירב שליט"א. 
א(,  א  )בראשית  ֱאֹלִהים"  ָּבָרא  "ְּבֵראִשׁית  ואמר,  הרב שליט"א  הוסיף  אז 
כא,  )ליקוטי מוהר"ן  ַמֲאָמר"  ֲחִצי  'ָּבָרא'  ַמֲאָמר,  'ְּבֵראִׁשית'  ָּבָרא.  ְּבֵראִׁשית 
ועוד עיין בשער הפסוקים למהרח"ו, סימן א'(, לכן, בראשית זה באר, ברא 
שית, שיתין, דוד חפר את השיתין )סוכה נג ע"מ א(, כי הצדיק יכול לתקן 

את הנשמות שבעולם."

"העבודה של האדם להגיע לרשות הצדיק"

המשיך הרב שליט"א ואמר, "היו שני ֶלֶמְך, זה שהיה שני דורות מקין, 
ולֶמְך אבא של נח. "ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח ֶׁשַבע ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 
ֶאת-ָלֶמְך" )בראשית ה כה(, שמונים ושבע גימט' יעקב, הוא הגיע לרשות 
יעקב, לרשות הצדיק, כי כל העבודה של האדם להגיע לרשות הצדיק."

"בלי שפיכות דמים זה איבר 
מהחי"

"תורה פג תנינא, התורה של הספר הנשרף, 
זו התורה הכי גדולה מהתורות של רבינו. 
זוהי תשובה מאהבה, שהשם יוכל לטעום 
הרב  מורינו  אמר  שלנו."  המצוות  מכל 
בגבעת  שמסר  בשיעור  שליט"א  ברלנד 
סוכות.  חוה"מ  של  הראשון  בליל  אולגה 
"אסור לאכול איבר מהחי, זה מה שאמר 
ַּכֲאֶשׁר  ַמְטַעִּמים  ִלי  "ַוֲעֵשׂה  לעשיו,  יצחק 
שאין  מטעמים  ד(,  כז  )בראשית  ָאַהְבִּתי" 
בהם איבר מהחי, אדם רוצה בלי ביזיונות 
זה איבר מהחי. כשהשם רוצה את העבודה של האיש הישראלי שהוא 
מהחי  איבר  לאכול  אסור  מהחי,  איבר  ביזיונות.  לו  שולח  הוא  צדיק 

)המצווה של האיש הישראלי לא עולה לשמים בלי קבלת ביזיונות תחילה(."
שהיא  מהשחיטה  דמים  שפיכות  זוהי  בושה  לאדם  שבא  זמן  "כל 
מטהרת את האיבר מהחי. יצחק התחנן לעשיו שיסכים לקבל ביזיונות 
ואז יעשה תשובה. אדם לא עושה תשובה, כי הוא לא מקבל ביזיונות, 
בלי תשובה זה איבר מהחי. כדי שזה לא יהיה איבר מהחי צריך לקבל 
בלי סוף ביזיונות, אז השם יכול לטעום מהמצוות." עד כאן דברי מורינו 

הרב שליט"א.

מה עם הסוכה של הצדיק?

הצדיק מקבל על עצמו בכל יום, בכל רגע ביום ביזיונות במסירות נפש 
שהתחוללה  הנפש  שאט  מעוררת  במלחמה  להתבונן  די  כולנו.  עבור 
אליעזר  הרב  הגה"צ  כ"ק  עולם,  יסוד  הצדיק  כנגד  האחרונה  בתקופה 
בניית  עקב  נסגרו  בירושלים  שלמים  שרחובות  בעוד  שליט"א.  ברלנד 
הסוכות, כדרך קבע בשבוע חג הסוכות, דווקא לסוכה של הרב ברלנד 
שליט"א לא ניתן אישור להיבנות. הדבר גבל ממש ברדיפה פרועה שלכל 

הצופים מהצד לא היה מה לומר, אלא, להזדעזע מהמציאות הכואבת.
בהתבוננות יותר עמוקה אפשר בקלות להבין מה הסיבה לכל הרדיפה 
הזו. בליל חמישי של שבוע חוה"מ סוכות, נבנתה לבסוף סוכת הענק של 
הרב ברלנד שליט"א וקהילת שובו בנים לכבוד יום ההילולה של בוצינא 
קדישא, הצדיק יסוד עולם, רבינו נחמן מברסלב. אז, כאשר במהלך בזק 
נהרו  מיד  הסוכה,  שעות  מספר  תוך  נבנתה  גדולה  נפש  מסירות  של 

לתוכה ציבור ענק של מבקרים.
אשכנזים וספרדים, ליטאים וחסידים, צדיקים ורבנים ידועים לצד כלל 
עמך ישראל, כולם נקבצו ובאו לך. אז אפשר היה להבין למה היו מניעות 
וקשיים רבים כ"כ בבניית סוכתו של הצדיק, הרי אירוע שכזה מקרב 
אלפי יהודים אל אביהם שבשמיים והיצר הרע פשוט לא יכול לסבול 

הילולת רבי נחמן מברסלב זיע"א בסוכ בחומה השלישית



לידור הוטב במקצת, אך כעבור זמן קצר 
אותו  "ראינו  מוות.  כדי  עד  והדרדר  חזר 
לו  לצאת  התחיל  ואז  לפרפר  מתחיל 

קצף מהפה."
לידור גנזה, בחור חילוני בן 23, מספר על 
קליני שעבר  המוות  המאורע הקשה של 
לטענתו  בחומרים.  שהשתמש  לאחר 
החומר הוחדר אל מים ששתה ללא ידיעתו, 
אך בכל מקרה התוצאה הייתה הרת אסון, 
לנס  שנזקק  עד  הדרדר  הבריאותי  מצבו 
רק  שהתרחש  נס   – לחיים  לחזור  בכדי 
אחרי שהעביר חמשת אלפים יורו לפדיון 
מקהילת  נזקקות  משפחות  עבור  נפש 
הרב  הצדיק  שהגאון  ואחרי  בנים,  שובו 
למיטת  הגיע  שליט"א  ברלנד  אליעזר 

חוליו בבית החולים.

מצב רפואי קריטי שנמשך 
זמן רב

המקרה אמנם התפרסם בסביבה הקרובה 
אל הרב ברלנד שליט"א, אך צבר תאוצה 
של  בתחקיר  שהתפרסם  לאחר  גדולה 
אחרונות'.  'ידיעות  של  ימים'   7' המדור 
של  אימא  גנזה,  מרסל  מספרת  גם  שם 
אמר  הטראומה,  חדר  מנהל  "יצא  לידור, 
לי, אנחנו עכשיו נלחמים על החיים שלו, 
42 מעלות חום, שלוש שעות, אנחנו לא 
אותו  שמעלים  לי  ואמר  הלב  רופא  גם  אליי  יצא  להוריד.  מצליחים 
שהלב  כדי  חשמל  דוחפים  הלב,  את  לו  פותחים  לב,  נמרץ  לטיפול 

יתחיל לפעום."
"אמרתי לו: 'אז מה אתה אומר לי? שהבן שלי מת? תהיה ישיר כזה, 
ימים ארוכים הושאר  במשך  אל תסתיר ממני'. התחלתי לצרוח שם.' 
לידור מורדם ומונשם ולא הגיב לניסיונות הרופאים להעירו. באיזשהו 
שלב, נזכרת מרסל )כמובא בכתבה של ידיעות(, בא אליי רופא, אמר לי, 
את יודעת שהמצב לא טוב? הסתכלתי עליו במבט מזוגג ולא הקשבתי. 

סרבתי להאמין שהבן שלי לא יחזור אליי."

אחרי שבוע של מצב קריטי פונים לרב ברלנד

'ביום  מספר:  גלם  שלומי  מעשה.  לעשות  החליטו  לידור  של  "חבריו 
הרביעי של לידור בבית החולים, יצרנו קשר עם העוזר של הרב ברלנד, 
רגע לפני שהוא היה אמור לטוס לאומן. העוזר הלך לרב ואמר לו, 'ילד 

זאת. קשה לו לראות איך הצדיק מוסר 
נפש בכל לילה ומכניס עוד נשמה, ועוד 

נשמה, בחזרה תחת כנפי השכינה.
במעמד המונים נערכה שמחת היארצייט 
של רבינו נחמן מברסלב, בזמן שהתזמורת 
השונים  המנגנים  ובעלי  ניגנה  המפוארת 
עלו לשיר, רקדו האלפים יחד עם הגה"צ 
הלבבות  שליט"א.  ברלנד  אליעזר  הרב 
פעמו ברגש והמוחות התקשרו בשלהבת 
הזמירות  בכוח  הקדושה  מקור  אל  אש 

וריקודי הקודש.
כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א 
עם  יחד  הבימה  על  הלילה  כל  רקד 
מעת  והתחלף  שעלה  הרחב  הציבור 
לעת. הקהל הרחב רקד על רצפת הסוכה 
במעגלי קודש, בזמן ששאר הציבור קיפץ 
בהתלהבות על ספסלי הפראנצ'ס. אשרי 

מי שזכה להשתתף באירוע הלא נשכח.

לילה של מסירות נפש עילאית

אפשר  תשע"ט,  מרחשוון  חודש  ראש 
נפש  מסירות  של  רגיל  לילה  כעוד  לציין 
הרב  הגה"צ  כ"ק  לנתפס.  ומעבר  מעל 
במסעות  נודד  שליט"א  ברלנד  אליעזר 
קודש בין בתי ישראל ומחזיר את נשמות 

ישראל לאביהם שבשמיים.
במשך לילה אחד בלבד, בזמן שבני האדם 
ברלנד  הגיע הרב  מכורבלים במיטותיהם, 

שליט"א לחוגי בית בת"א, בת- ים, חולון ורחובות, וכן למספר כתובות 
בירושלים. הרב שליט"א מסר שיעורים, שר וזימר עם הקהל וחיזק את 
וזהו רק לילה אחד מיני רבים, כמעט בכל לילה מגיע  נשמות ישראל. 
הרב לבתי ישראל תוך מסירות נפש עילאית לכל אדם, כל שכן לצדיק 

בגילו המופלג ובמצבו הבריאותי.

"ראינו אותו מתחיל לפרפר ואז התחיל לצאת לו 
קצף מהפה"

"בוא מהר לידור פה מתנדנד", מעיד חברו של לידור על רגעי האימה 
וראיתי שהעיניים שלו  "רצתי אליו  שלפני המוות קליני שחווה חבירו. 
כמעט מתהפכות ומשהו לא טוב קורה." החבר מעיד שאח"כ מצבו של 

הרב שליט"א בקבלת קהל

מורינו הרב בשול מאה שערים



במסיבה,  שלו  חברים  עם  היה 
להתעורר',  מצליח  ולא  סמים  לקח 
אלפים  'חמשת  לו,  אמר  מיד  הרב 
יום  יורו לפדיון נפש והוא יקום עד 

שבת'."
אלפים  חמשת  מה  אמרנו  "אנחנו 
על  אלף,   21 להביא  קשה  זה  יורו, 
מה? למה? אבל אז דיברנו עם הרבה 
באינטרנט,  מגבית  עשינו  חברים, 
והצלחנו לגייס את הכסף. קבענו עם 
הרב בשעה שש בבוקר ביום שישי. 
נס,  פשוט  קרה  ואז  בבוקר,  הגענו 
הרב רק נכנס לבית החולים, ולידור 
פקח עיניים. הרב נכנס לחדר שלו, 
קרא שם פרקי תהלים ועשה טקס 
שאני לא מבין, בסוף הוא אמר, עד 
שבת  במוצאי  יתעורר.  לידור  מחר 
אלינו  התקשר  לידור  של  אבא 
ואמר לנו, לידור התעורר. אני זוכר 

איך כולנו קפצנו כמו משוגעים".

המראות שראה לידור 
בזמן המוות קליני

לי סרט רץ של החיים שלי",  "היה 
שראה  המראות  על  לידור  מספר 
שנתיים  "בגיל  קליני.  המוות  בזמן 
אני  בי,  נכנס  אוטו  תאונה,  עברתי 
רואה את זה, אחר כך את בית הספר, 
מכיתה א' עד כיתה ט', אחר כך את 
הפנימייה הצבאית. אחרי שעברו כל 
התחלף  הכל  פתאום  שלי,  החיים 
ואז  אליו,  הלכתי  לא  אדום,  במסך 
גדול, מסך לבן,  פתאום היה פלאש 
בבית  והתעוררתי  אליו  והלכתי 
החולים. אני מספר את זה לאנשים 
וחושבים שאני משוגע אבל זה מה 
ששכבתי  ידעתי  לא  בכלל  שהיה. 
שהתעוררתי  בטוח  הייתי  שבוע, 

אחרי כמה שעות."

קידוש השם ברחובות 
העיר

חג  על  מילים  כמה  בלי  אפשר  אי 
הרב  הגה"צ  כ"ק  עם  תורה  שמחת 
אליעזר ברלנד שליט"א. חג שמחת 
הצדיק  אנשי  על  עבר  התורה 
לאחר  גדולה.  התעלות  בהרגשת 
שליט"א  הרב  הגיע  החג  שבליל 
עם אלפי מלוויו אל הכותל המערבי 
וערך שם את ההקפות, המשיך הרב 
של  בעיצומו  גם  החג  במסעות 
של  ענק  לסיבוב  יצא  הרב  היום. 
ירושלים,  ברחובות  השם  קידוש 
ארוך  נחיל  בזמן שאחריו השתרע 
וגדוש של חוגגים. במשך שעתיים 
הרב  עם  ההמונים  צעדו  שלמות 
התורה  וספרי  שליט"א  ברלנד 

בידיהם.
אלפי  נתפס,  בלתי  היה  המראה 
ואנשי מעשה שמקדשים  חסידים 
ספרי  עם  בהתהלכם  שמיים  שם 

הקודש לאורך רחובות העיר.
גולת  ועימו  החג  מוצאי  הגיע  ואז 
יחדיו  התקבצו  המונים  הכותרת, 
הגה"צ  כ"ק  של  הענק  סוכת  אל 
הרב אליעזר ברלנד שליט"א ברחוב 
המתינו  כולם  השלישית.  החומה 
יסוד  הצדיק  של  ליציאתו  בציפייה 
ניגנה  התזמורת  כשברקע  עולם 
סוחפת  מרגשת,  קודש  בשלהבת 

עימה את ההמונים.
שמחת  נמשכה  הבוקר  אור  עד 
השניות  ההקפות  בליל  התורה 
הרב  של  סוכתו  החג.  מוצאי  של 
אפס  עד  גדושה  הייתה  שליט"א 
מקום, אך מתוך דיבוק הלבבות לא 
הורגש העומס. הרב ברלנד שליט"א 
רוקדים  כשלפניו  הבימה  על  רקד 

ההמונים יחד עם ספרי התורה.



"שהשכינה באה 
מהכותל ועוצרת 

להירגע בשובו בנים"

אש  בדיבורי  גלזר  ליאור  הרב 
היה  בטעות  מי שאולי  לכל  להבה 
הרב  הגה"צ  כ"ק  כנגד  הרהור  לו 
"עושים  שליט"א.  ברלנד  אליעזר 
יהודי  אותי  שאל  ספר.  בית  לנו 
שהרב  אמר  מי  'רבינו,  השבוע, 
צדיק,  לו,  אמרתי  צדיק?  ברלנד 
יש כלל שהמוהרא"ש מביא בספר 
כותב,  הוא  שם  המוהרא"ש,  דברי 

תראה  שנים  כמה  חכה  קלמנטינות?  מוציא  הזה  שהעץ  אמר  'מי  
קלמנטינות! לפי התלמידים רואים מי הרב!"

הרב  את  מי שמכיר  ברלנד.  לרב  כמו שיש  תלמידים  לי  תראו  "רבותי, 
צנעני, את הרב מלכה, את הרב עופר ארז, הרב שלום ארוש ועוד רבים 
אחרים." "רבותי, אתם פעם התפללתם בישיבת שובו בנים? אתה מרגיש 
שהשכינה באה מהכותל ועוצרת להירגע בשובו בנים. איזה תפילות, 
בעולם,  גזירות  יש  'רבותי  אומר,  ברלנד  הרב  קהילה.  איזה  אש,  איזה 
צריך להמתיק את הדינים ולרקוד כל הלילה'.  אנשים במקומות אחרים 
עומדים בשמחת תורה ורק מוחאים כפיים והם בשובו בנים רוקדים שם 

כל הלילה."
ועבודה במולד של  "הרב ברלנד מעורר את התלמידים שלו לתפילות 
אתה  מה  על  המולד.  בחג  רוקדים  אחרים  במקומות  חודש,  הראש 
מדבר?! הם לומדים כל הלילה ורוקדים שעות על גבי שעות. תפילות 
על גבי תפילות, נוסעים לחברון ומתבודדים. אתה רוצה לדעת מי הרב 

ברלנד? תראה מי התלמידים!"
יהודי שלמד בשובו בנים שהוא מכיר את הרב משה צנעני  לי  "סיפר 
כבר 11 שנה, הוא סיפר שמעולם לא ראה אותו בתנועה חוץ מלימוד. 
רואים אברכים בפינת קפה, לפעמים לוקחים אויר, אבל את  לפעמים 
קם  אותו  ראה  לא  אותו,  מכיר  הוא  בהם  שנה   11 במשך  צנעני  הרב 

מהשולחן."
"הרב מאיר מלכה הייתי שומע שיעורים ממנו, הייתי לומד בישיבה של 

הרב חיים רבי בחולון והזמנו לשם רבנים 
ידע.  לא  אחד  אף  במחתרת,  ברסלב  של 
ארוש  שלום  הרב  מגיע  היה  חמישי  יום 
רבותי,  מלכה,  מאיר  הרב  רביעי  וביום 
מיוחד,  משהו  צדקות,  איזו  פרישות,  איזו 
של  סאלי  הבבא  מלכה  לרב  קוראים 
איזה  רבותיי,  העיניים  שמירת  ברסלב. 

תפילות, איזה ידע, תורה מהלכת."
"אתה רוצה לדעת מי הבן אדם?! תראה 

מי התלמידים שלו!

ניסים של הצדיק

ישנים סיפורים רבים ממקור ראשון אודות 
הרב  הגה"צ  של  קדושתו  ועוצמת  גדולת 
יום  מידי  כמעט  שליט"א.  ברלנד  אליעזר 
החושפות  חדשות  עובדות  מתפרסמות 
את  הפוקדים  מהניסים  נדבך  עוד 
להמתיק  הצדיק  של  בכוחו  המאמינים 
ישועות.  ולפעול  ישראל  מעל  דינים 

"הבטחתי ונושעתי", מספר לנו נתן אלי.
לי  קוראים  "שלום,  השיחה,  התחילה  כך 
נתן אלי ואני מצפת. לפני חצי שנה נסעתי 

המותר,  מעל  אחד  אדם  עם  ברכבי 
ובנוסף, אף אחד מהנוסעים לא היה 
חגור ברכב. כתוצאה מכך עצר אותי 
שוטר ונתן לי דו"ח תנועה בסך אלף 
שקל ושמונה נקודות. הגשתי בקשה 
להישפט ואכן היה לי משפט בנצרת. 
למשפט  שלי  הזמן  שהגיע  עד 
כל  נשפטו  שלפני  לראות  הספקתי 
מיני אנשי צבא ומשטרה, אך למרות 
הגונים  אנשים  אלה  היו  שלכאורה 
לא  במשפט  התובעת  חוק,  שומרי 
אחד  שקל  אפילו  להם  הורידה 
מהקנס וכל שכן לא הפחיתה להם 

נקודות."
וראו זה פלא, "בזכות הפדיון שהבטחתי לרב )הגה"צ הרב אליעזר ברלנד 
אני, כשניגשתי לפני השופטת מיד היא הורידה לי את כל  שליט"א(, 
השמונה נקודות והפחיתה את הדו"ח ל- 750 שקלים במקום האלף 
שקיבלתי בהתחלה. המציאות היא שרק אנשים המגיעים עם עורכי 
וכסף מהדו"ח.  נקודות   8 לזכות להפחתה של  יכולים  יכולים  דינים 
ואילו, )אני שבאתי בלי שום עו"ד(, בזכות הפדיון שנתתי לרב ברלנד 

שליט"א זכיתי לישועה הזו, איזה ניסים של הצדיק".

מכאן דברי רחמים ברכה

שאלו את מורנו הרב ברלנד שליט"א לדעתו על החולקים, ענה הרב, 
הרי  אחרת,  לסבור  וזכותם  מחלוקתם  של  השורש  מהיכן  יודע  אני 
יענשו  הם  במחלוקתם  מגזימים  שהם  בגלל  אבל  לתורה,  פנים  הרבה 
לפני  נפטרו  שלי  החולקים  'כל  אודסר,  דב  הרב  שאמר,  כמו  כך,  על 
ואני המשכתי לחיות ולעבוד את השם'. והוסיף מורנו הרב שליט"א, 
אעפ''כ צריכים להתפלל עליהם, אפי' שאנחנו מרוחים יהלומים מכל 
ביזיון, עדיין, הם מסכנים שירשו גהינום. כמו שאלו שביזו את רבינו 
בדרכו לא''י נענשו אח''כ, אפי' שרבינו היה צריך את הביזיונות להתגבר 
על הקטרוג  שלא יגיע לארץ ישראל, עדיין הם נענשו, משום  שמגלגלים 

חובה ע''י חייב וזכות ע''י זכאי. 
חדא',  כנישתא  'בי  בעלון  לתמוך  ציוה  ברלנד שליט"א  הרב  מורנו  לכן 
שאפי' אנשים שלא הכירו את הצדיק לפני כן, 
למקום  אליו  וטסו  העלון  דרך  אליו  התחברו 
גלותו. שם, בגלות, ראו המתקרבים נסים, ניסים 
עוד  באים  יום  כל  הזה.  היום  עד  שנמשכים 
ועוד מתקרבים חדשים שמגלים את הצדיק, 
ומורנו הרב אמר, בסוף הכל יצטרף ויאיר באור 
מי שזוכה להתקרב עכשיו,  גדול, אשרי  אחד 
"ִמי-ָגר  כמו שאמר ישעיהו )פרק נד, פסוק טו( 

ִאָּתְך", ופירש רש"י,  גרים אתך בעניותך.
כתוב במדרש פרקי הכלות שגם על המשיח 
עוד  וכשייצא  במאסר,  ישב  המשיח  יחלקו, 
עד  ומתעה,  הוא  שתועה  אותו  ויבזו  ימשיכו 
שלבסוף ה' יגלה סופית שהוא המשיח. גם אז, 
ימשיכו ויתלוצצו תוך שיגידו, 'מה, לזה חיכינו? 
יעיד עליו בעצמו, אז,  וה'  אבל תצא בת קול 
בזמן  פיהם. מי שהלך אחרי הצדיק  יסתתמו 
העם  פשוטי  כמו  ההסתרה  ובזמן  הביזיונות 
שלא חלקו עליו - הם יזכו יותר מכולם  - כמו 
שאמר רבינו הפשוטים הם יכתירו למשיח את 

הכתר.

 הרב שליט"א בקלויז באומן תשע"ט ערב 'זכור ברית'



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, נחמן בן אודל ותהילה בת הדסה, 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

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 

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

מוקד הישועות 

לשיחה ישירה עם הגבאי

 052-677-5148 | 058-677-5148©
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קו כנישתא חדא של ר' רחמים ברכה 077-2266423 שלוחה 5 

תשובה תפילה זכה מעבירים את רוע הגזירה

יסוד עולם, ספר תורה מהלך. שמי דליה חיה  הרב ברלנד שיח' צדיק 
כהן. כאשר חליתי במחלת הסרטן הייתי במצב קשה על כיסא גלגלים, 
הנשימה  רק  מתה.  מהן, ממש  קורס  כשהגוף  כימותרפיות  אחרי  כמובן 
ליוהנסבורג  ברלנד  הרב  אל  צלצלה  שרון  בתי  קרס.  הגוף  כל  עובדת 
והרב ביקש שאעשה בדחיפות  פדיון, וכך היה - הרב מיד פדה אותי. 
בו זמנית שלחתי את בני נחמן לראש השנה עם 150 ספרים לאומן ואת 
בני ברוך עם 100 ספרים לכותל. הייתי אמורה לטוס עם בתי שרון אל 
הרב ברלנד, כמובן עם רופאים וכל המכשירים באמבולנס, אך המצב היה 
כל כך קשה שלא הצלחתי. איבדתי את ההכרה אחרי כימותרפיה - זה 
קרה בדיוק בראש השנה. בתי הזמינה אמבולנס )טיפול נמרץ( ולקחו 
אותי לתל השומר בדחיפות. הייתי ממש גוססת. היא שמעה אותי שאני 
מדברת עם השם ומבקשת ממנו שופר ורב. הגענו לבית החולים ושם 
אמרו להריץ אותי דחוף למחלקה לקבל מנות דם כאשר הסניטר עם בתי 
שרון ואחותי רצים למחלקה. תוך כדי, אני רואה רב עם תלמידים בשופר 
ומבקשת עם הידיים לעצור ולקרוא לרב. ביקשתי שיתקע בשופר ברכתי 
את כל עמך ישראל ואת כל חולי עמך ישראל ובתי החלה לבכות. אמרה 
שבקשותיי היו כאשר הייתי באמבולנס במצב נורא ואיום. עברתי שני 
 29 לי  ועשו  לימפה  בלוטות  עשרה  לי  הורידו  מלאה  כריתה  ניתוחים, 
הקרנות. התעלה ישתבח שמו לעד, השם הוציא אותי ממעמקים. קיבלתי 
את הכל באהבה. אמרתי לקב"ה - אני שלך הכל שלך מה שאתה רוצה 
תעשה ממני תעשי איתי הכל לטובה. השם עשה איתי חסד ונתן לי את 

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
WWW.GOO.GL/49YC2W תרומות דרך נדרים פלוס: 03-763-0585 או באתר

05
27

-6
53

-6
64

 ©
 

החיים במתנה. הרב אליעזר ברלנד שיח' נתן לבתי שרון תקווה שהכל 
יהיה טוב ואני אצא מהמחלה. ברוך השם אני אחרי המחלה כבר שנתיים 
וזכיתי לפני שבוע שהרב ברלנד יהיה אצלי בבית לזיכוי הרבים. תודה 
רבה לרב, השם ישמור אותו בבריאות רפואה שלמה רפואת הנפש והגוף כל 

הישועות והברכות מי שיביא לנו משיח צדקנו אמן.

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומות וסגנונן

כולל חצותהשחר העולה

נמצא בעיר העתיקה - ישיבת שובו בנים, י-ם

"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".
לתרומות ניתן לפנות לטל': 02-6266148

הסיפור בחסות מוקד הישועות | במקרים דחופים ניתן לדבר עם הרב ישירות

retzafimvtzapachat@gmail. :פקס: 073-7850-509    | מייל
    com

ועוד מוצרים חדשים להזמנות :0526-868-005

סגולותיהם הרבות של השמנים האתרים ידועות מאז ימי קדם, ומעניקות 
להם יכולת פעילות חזקה שהינה ייחודית בטבע. רצפים וצפחת מציעה 

לנו גישה ייחודית, המאפשרת לשפר את איכות חיינו

התחדשות טבעית של התאים 3
צבירה מחודשת של אנרגיה 3
תרומה למציאת האיזון שלנו, ולרווחתנו הגופנית והנפשית 3

תוספי מזון ומוצרי קוסמטיקה
מופקים משמנים אתריים טהורים במיוחד לשימושך היומיומי

רותם אליהו | תרשיש | ספיר ועוד 
מוצרים בבליעה

כרוב ממשח |קרנות שן | ניו-ביוטי
הבנים | ברומים ועוד מוצרי קוסמטיקה

מגוון מוצרים המופקים משמנים אתריים טהורים 
במיוחד לשימושך היומיומי לשיפור איכות חייך

לרפואת וישועת הרב אליעזר בן עטיא
shuvubanimint.com אתר שובו בנים איטנרנשיונל


