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  !וצרנשלפניכם המסמך 

המון התלבטויות ושאלות אודות המתרחש לאחר 

 עם הרב אליעזר ברלנד שליט"א.

 שאלות, לי אמנם היו 

 חלוק על אדם צדיק.שנ מאליו מובןאך מצד שני לא 
 

לעומק ולבקש לדעת את מבלי שלפחות נחקור 

  האמת בכל הסיפור הזה

   אותה כתבתי לחברי הטוב,   הוב תשהתוכן נכתב כ

 ,  האישי   יהיא בעצם סיפורו

 איך מלגלוג על אנשי שובו בנים 
אמונה גדולה ברב ברלנד,  ב לבסוף לצד השני,   תיעבר

 בעבודת ה' .   ותובעיקר התחזק

  מהצד התשובה המובאת כאן היא למעשה לכל הצופים 

 שרוצים לשמוע עוד  

 עם נכונות ורצון טוב לדעת את כל האמת!!

 

 .. דקות לקרוא את כל מה שכתוב כאן   10ייקח 

 ! דבראותו   ולא תהיכבר   אח"כאבל 

 עד הסוף..   ובתנאי, שתקרא

 בעיקר את החלק האחרון.. 

 הכי מושמץ במדינה,   פוליטיקאישלי איך זה   ותגיד 

 ועל משפחתו  מתפרסמות עליו מישהו שמדי יום ביומו 

 כתבות איומות ונוראות, שכל תחנות התקשורת 

 החזותית הכתובה והאלקטרונית מלאה   דרת המשו

 למדינה.  אמתית שאומרים עליו שהוא סכנה  באנשים 

 מה הסיכויים שבן אדם כזה יזכה לאהדה  

 אנשים?   10 של 

 אולם מסתבר שדווקא הכותרות

 המגמתיים, הצעקניות, התחקירים 

 ההשמצות הנוראות, דווקא הם אלו 

 ששומרים עליו ומשאירים אותו בתפקידו. 

  שכיהן  הישראלי הממשלה  ד ראשבתפקי 

   זה!!  בתפקיד במשך התקופה הארוכה ביותר

 אדר תש"פ  ו'  -   ג'בבחירות סבב )נכון להיום 

       !!( קולות  1,349,171  קיבל ראש הממשלה 
 

 מדוע???    

 !!!!   משהוקולטים פסיכולוגית,  אנחנו האזרחים אלא 

 ומביעים מחאה על עצם המחשבה שמישהו מנסה  

 מוח ומספיק   שטיפת נוכנגדלהפעיל 

 אותה. שנקנהשב וח ש נו, מזלזל ב

 ,  יוצא שכל פרסום דוחף את האנשים 

 לכיוון שאליו מבקשים המפרסמים   תמיד  אבל לא

 ... ההפוך   לכיוון  לפעמים גם

 

יש אדם אחד שבשנים האחרונות  עכשיו נעבור לנושא 

 ליו שמועות לא מחמיאות )בלשון המעטה(  התפרסמו ע

 ממש !!! והמינים,  מכל הסוגים 

 קוראים לו הרב אליעזר ברלנד! 

 מה לא התפרסם עליו ...... 

 כתבות בכל כלי התקשורת, הקלטות, סרטונים, וכו'  

 לקח כספים מאנשים חשדות על אלף ואחד דברים.. 

כיר אותו באופן אישי או קרא עליו ספרים וכד'  מכל מי שלא 

 אמר במחשבה ראשונה בליבו )כמוני למשל(  

 בן אדם שתפסו אותו  עוד הנה 

 הכל יכול להיות..    היוםחבל מאוד,  

 ועוד רב כזה צדיק!!!  

 ! ככה הייתי עם ההרגשה הזו כמה חודשים 

 ובני לבין עצמי לגלגתי על האנשים שנמצאים אצלו  

 ו לכל המדינות בהם הוא היה בחו"ל  והולכים אית

הייתי מאוד מסוקרן לדעת ולתהות על קנקנם של  אבל 

ם האלו ? מי הם: אלימים, מופרעים, או סתם  החסידי 

 ...  ם תימהוניי

 אחרי כל מה שהתפרסם על הרב שלהם  

 ממשיכים ללכת איתו..?? 

 וכאן יש לציין שאין לי שום רקע לחסידות ברסלב  

 בנים של הרב ברלנד !! או לקהילת שובו  

הזדמן לי לעצור לטרמפ' והוא אמר לי שהוא צריך  יום אחד 

 יות ואני גר בסביבת מקום  להגיע לראשל"צ ה

 והוא נראה אדם רציני לקחתי אותו  

בדרך מספר לי שהוא לא פחות ולא יותר הולך ל"עצרת"  

)ככה הוא קרא לזה( מול הבית משפט השלום בראשל"צ  

 !!! ברלנד  כנגד מעצרו של הרב 

שום מילה  עוד ביחד ולא דברתי  המשכתי לנסוע איתו 

 בנושא הזה  

איתי  אותו מול הבית משפט ור הגענו לראשל"צ הורדתי 

חניה ממש קרוב אז מצאתי את עצמי יורד ומתחיל ללכת  

 של העצרת   ןלכיוו 

 אני מכין את עצמי "נפשית" לכל מחזה שאראה שם 

 איש    2000היו שם כנראה לי 

ומנסה להתקרב    נכנס בין האנשים יותר ויותר לעומק

למחסום המשטרתי מול דלתות הבית משפט היו שם המון  

 רים נותנים יד ביד כדי ליצור גדר אנושית... שוט

אני מחפש איפה יש קצת בלאגן דחיפות, כרזות, נגד הבית  

 וכדו' צעקות מול השוטרים   משפט המשטרה המדינה...

 לא מצאתי, 

   . תינוקות בעגלות ,בחורים  , נשים , הסתובבתי וראיתי אנשים
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אבל אני לא מבין הם נראים  וכולם פונים לכיוון לא ברור  

מאוד מה הם קשורים לכל מה   ם נורמטיביינשים א

שהתפרסם עליהם בשבוע האחרון ובכלל לחשדות של הרב  

 שלהם.... 

 ( ..מהציונות הדתית חלק  אפ'ו)יש לציין שהיו מכל הסוגים  

 ועוד    "שמע ישראל בקול ובניגון, "התפלל עד שהתחילו ל

   אחת... וכאן הייתי מוכרח לצלם תמונה

 !! ראיתי משהו טהור ואמיתי  לב וכאן נשבר לי משהו ב 

 !   מה ראיתי אסביר לעומקאני עכשיו 

 רואים אנשים מאוד רציניים  

 ות.. בדבקמתפללים להשם   ובגופם...בריאים בנפשם  

 ולא מעניין אותם יותר מזה שום דבר !! 

בהפגנות כמו שאנו מכירים בדרך כלל יש איזשהו פרץ  

ם כנגד  אנרגיה )חיובית /שלילית ( שיוצאת מהמפגיני

 השוטרים או מישהו כנגד הצד השני.. 

אבל כאן ראיתי באופן בולט ואף צילמתי תמונה..  

מהאנרגיה שם בעצרת   1%שהמשתתפים לא מבזבזים  

 כנגד השוטרים הבית משפט וכד'....  

 

 מי צריך לפנות!!! ל ואמונה , בה'  בטחון –נטו 

 

 אמרתי לא יכול להיות בשום מצב שבעולם שהם  

 ! ובאים לחזק רב מישהו כביכול מפוקפק   "צמם עובדים על ע"

לבחון האם האנשים    ונסתיעמדתי לידם בריכוז מוחלט 

כמו שהציגו   תהאלה מזויפים? או חברים ב"כת" תימהוני 

 אותם..  

 כדי לעשות סדר בראש  

     התחלתי לחקור בעצמיבמהלך הימים הבאים 

   כתבה על הרב ברלנד .1
 

 במהלך המעצר של הרב ברלנד בכלא  

 באותו חדר!  אסיר ששהה איתו סיפר 

 והוא סיפר על הניסים שהוא רואה איתו וכו' וכו'  

 אמרתי סבבה עם הניסים נחמד... הלאה מה תכלס' 

 בכלא?  80איך הוא מתנהג בן אדם בגיל  

 ..   מהכתבה ואני מצטט 

"הרב נמצא כל היום עם הטלית הגדולה עליו, הוא גם ישן  

גם כשהוא אוכל הספר  איתה תמיד. הוא כל הזמן לומד,  

    ולו וכשהוא ישן זה עם ספר פתוח על הפנים. מבחינתו מ

אתה רואה אדם שכל כולו עבודת ה',   – אכפת לו כלום   לא

 עבודת הבורא. הוא מבוטל להנהגת ה', 

"כשהביאו את הרב, יש לו אהדה גדולה פה. אני הבנתי  

 ממנו שיש גזרה גדולה ולכן הרב צריך להיות פה." 

וזה בן אדם שנקלע   היות   ,יותר קור אמין במבחינתי המ 

 והוא לא יחצן שלו או גורם  בבית כלא לאותו חדר 

 שיש לו אינטרס  

)כמו הרשתות החברתיות הם הכי אמינות בדרך כלל זה  

 סיפורים מהשטח ללא שקרים וללא גורמים אינטרסנטים..( 

 לב לפרט שהוא הדליק אצלי נורה אדומה    שמתיבין הייתר  

יש גזרות שעומדות לבוא על עם ישראל  : הרב אמר לו 

 !!....  עובר מה שעובר  הרב ולכן  

  והוא   אבל כל הפרסום השלילי נגדו רק יוצר "בומרנג"

 ממשיך לצאת ולהתפרסם ולפעול פעולות כל הזמן ... 

 והמון אנשים שלא שמעו עליו אף פעם מתקרבים אליו... 

 בראש  לחבר הפאזל  תחלתי ה

   

  ת עולם!!משנה תפיסברלנד . הרב 2

 נה הזו? קאיך הגעתי למס 

 לפני כמה שנים.. נחזור אחורה 

 התלמיד של הרב ברלנד של  כמה ספרים  קראתי

 שליט"א  ארוש שלום  הרב 

 בגן האמונה ואחר כך שעריו בתודה  התחלתי בספר 

 הספרים האלו שינו לי תפיסת עולם ממש  

 אחד !! בפרט רק ניגע 

תודה גם   ר לומר ובעיק , על כל דבר קטן כגדול לומר תודה 

 על הדברים הלא טובים שקוראים לנו !! 

 ולא לבכות ולהצטער על זה..  

 להתפלל לאלוקים מכיוון שונה   א אל

   !לומר תודה להתחיל  פשוט  

   :לדוגמא 

 יש לי מינוס בבנק ... אלוקים  למה    :במקום 

   ... לומר: תודה לך ה' שאנחנו במינוס

 ( . ...והוא לא שכח אותנו משגיח עלינו   'הרי ה)

וזה יעבוד ונראה ישועה שהרי כתוב "מי הקדימני ואשלם"  

 תגיד קודם תודה ואז תפעל הישועה.. 

 ת את הרכב בחניה ברוורס ?  פשפש  ..או

 ה'   תודה בחיוך, גיד צא מהאוטו ות )במקום ל...( פשוט: 

 

חרדי,   - הספרים האלה: בגן האמונה ודומיו נכנסו לכל מקום

 י חולים וכו'  חילוני, דתי, אוניברסיטאות, בת

 הציל מדינה שלמה....  הרב ארוש:  

 והיום מאוד טרנדי בציבוריות הישראלית  

    לומר תודה על כל דבר.. 
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 ...( סטיקר 'אבא תודה' של אושר עד לדוגמא: )

 ואז נזכרתי שראיתי בספר  

 שהרב "שלימד את הרב ארוש" 

 לא פחות ולא יותר זה הרב ברלנד!!!!!  

 

 מד אצל הרב ברלנד, )הרב ארוש חזר בתשובה ול 

 שנה!!(   25-ושימש אותו למעלה מ

אמרתי לעצמי אותי זה לא מעניין מה אומרים עליו עכשיו  

 אני חייב לו הכרת טובה, 

 את הרב ארוש  על התלמיד הזה שהביא לעולם 

 ושימו לב!! 

הרב ארוש מספר בהקדמה לספר שעריו בתודה שכל  

ישראל   תכלית התודה וההודאה לכפר על מה שהתלוננו בני

היום ובשביל להגאל עכשיו  שנה במדבר ועד  40במשך 

ואפ' על   גאולה שלמה בין הייתר צריך להודות לה' כל הזמן 

   הדברים הכואבים לנו 

 אזל  ואני ממשיך לחבר את הפ

   גדולי ישראל על הרב ברלנד .3

 הרב דב קוק:  

יש כאן מילים מהרב קוק שזהו סוד של כל הפרשייה  

 ברלנד    שמסתובבת סביב הרב

בכבודו  מעביר מסר מהרב קוק שאמר  :הרב אופק כהן זדה

ובעצמו במהלך סעודה שלישית, שהוא ישב בעולמות  

העליונים יחד עם הבבא אלעזר זצ"ל לפני שנרצח ויחד עם  

הגה"צ הרב ברלנד שליט"א. אמר להם הקב"ה שיש גזירות  

  תברךים  קשות על ישראל, ביקשו שירחם על בניו, אך הש

הדין מקטרגת ואין היא נרגעת אלא   ם שמידת אמר לה

. רק אם אחד מכם ירצח, השני יצא לגלות  במסירת הנפש

 מידת הדין.   עתירג והשלישי יקבל על עצמו ביזיונות 

 מסר עצמו למיתה למען עם ישראל.   הבבא אלעזר

 

 קפץ וקיבל על עצמו ביזיונות גדולים ונוראיים.    הרב ברלנד

 

קבל על עצמו גלות, אך מכוון  ים לשהסכ    קוק דב  לרב הגיעו  

שהוא כהן ותפקידו לעלות את תפילות עם ישראל. קפץ  

 ". ! הגה"צ הרב ברלנד ואמר שהוא ייקח על עצמו גם גלות

   אפשר לומר על דברים אלה שבטח מישהו דמיין 

 וסיפר כאלה סיפורים, 

ואפשר להבין מהמהלכים   !!! אבל האמת חזקה יותר

עזר הרב ברלנד והרב  א אלהבב  שקוראים כאן שהצדיקים 

 דב קוק ממתיקים גזרות מעל עם ישראל  

 

 

 

 

 

 מצורף קישור לדברי הרב דב קוק  
 ק לחץ כאןלדברי הרב דב קו

 הרב יורם אברג'ל זצ"ל: 

את הרב יורם אברג'ל    ששאל  דוד  - דן בןמספר אדם בשם 

זצ"ל: "כבוד הרב, יש הרבה דיבורים סביב הרב ברלנד  

 לה אומרים כך? שליט"א, יש כאלה אומרים כך ויש כא 

הרב יורם זצ"ל חייך אליי חיוך גדול ואמר לי באוזן בשקט:  

 בתי דין שברקיע".  24 -"הרב ברלנד שליט"א שולט ב

אתה לא צריך  ש בצורה כזו תשובה  "הרב יורם זצ"ל ענה 

 לשמוע יותר בשביל להבין מי הוא.  

פרה  9כהרב יורם נפטר ובניו מספרים בפשיטות שהוא הלך 

 יבוא יום ונדע מה קרה כאן!! וד  וע על הדור!!

 מצורף קישור הרב יורם אברגל על הרב ברלנד  
 רג'ל לחץ כאןלדברי הרב יורם אב

 : הרב ראובן אלבז

ואח"כ התארח בביתו ובא  הרב ברלנד ברית אצל בא ל
לחזק אותו אחרי שיצא מהבית כלא יש תמונה שלו עם  

   נופלים אחד על צווארו של השני הרב 

ב אלבז לרב ברלנד  רואים הערצה מאוד גדולה של הר   
 )תמונה שווה אלף מילים!!!!!!!(  

 
 הרב ראובן אלבז עם הרב ברלנד לחץ כאן 

 
 

:  מנתניה  עמוס גואטה שליט"א המקובל הצדיק הרב   
 תברך מברכותיו..( רבי דוד מנהריה שולח אליו אנשים לה(

  הביזיונות כל עם  הסוף  יהיה מה, הרב ות וא ו אלשש

 ?עובר   ברלנד  שהרב והייסורים

 " עצמו  על הכל  את  מקבל   ברלנד  הרב: "עמוס  הרב ענה

   !!   עצמו על ישראל עם  כל  של   הייסורים  את לוקח  הוא 

  מעל להקל  צדיקים  כמה ניסינו: "ואמר וס עמ  הרב המשיך

  ברלנד  הרב  אבל ,  רוחנית  בדרך  הייסורים את  ברלנד  הרב

 ." הזה בדבר   לו יעזור  צדיק  שאף   מוכן לא

 . לבד  הכל את  לעשות   רוצה הוא

   ומכפישים  שמדברים  מה שכל לנו  אמר  עמוס  הרב

   הכל את ו  – ברצונו הכל  זה ברלנד  הרב  את

 ישראל  לעם  טובות   עשותלו גזרות  לבטל  בכדי  עושה  הוא 

 
גלזר:   ליאור הרב   

ברלנד   הרב הצדיק מיהו יפה מסביר   
שמכיר   מי. ברלנד  לרב שיש   כמו  תלמידים לי   תראו, רבותי  
הרב , ארז   עופר הרב  את , מלכה הרב את,  צנעני  הרב  את  

https://www.shuvubanimint.com/%d7%a6%d7%a4%d7%95-%d7%9e%d7%a1%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%93%d7%91-%d7%a7%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%90-%d7%9e%d7%aa%d7%99-%d7%9b%d7%91%d7%a8-%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%94/
https://www.shuvubanimint.com/%d7%a6%d7%a4%d7%95-%d7%9e%d7%a1%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%93%d7%91-%d7%a7%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%90-%d7%9e%d7%aa%d7%99-%d7%9b%d7%91%d7%a8-%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%94/
https://www.shuvubanimint.com/%d7%a6%d7%a4%d7%95-%d7%9e%d7%a1%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%93%d7%91-%d7%a7%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%90-%d7%9e%d7%aa%d7%99-%d7%9b%d7%91%d7%a8-%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%94/
https://www.shuvubanimint.com/%d7%91%d7%9c%d7%a2%d7%93%d7%99-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%92%d7%9c-%d7%96%d7%a6%d7%9c-%d7%90/
https://www.shuvubanimint.com/%d7%91%d7%9c%d7%a2%d7%93%d7%99-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%92%d7%9c-%d7%96%d7%a6%d7%9c-%d7%90/
https://www.shuvubanimint.com/%d7%91%d7%9c%d7%a2%d7%93%d7%99-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%92%d7%9c-%d7%96%d7%a6%d7%9c-%d7%90/
https://www.shuvubanimint.com/%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%91%d7%9f-%d7%90%d7%9c%d7%91%d7%96-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%90-
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שובו  בישיבת   התפללתם פעם אתם, רבותי .  ארוש  שלום   
ועוצרת  מהכותל  באה  שהשכינה  מרגיש  אתה? בנים  

קהילה  איזה,  אש  איזה , תפילות   איזה.  בנים  בשובו  להירגע  . 
להמתיק  צריך , בעולם  גזירות  יש   רבותי, ' אומר ברלנד  הרב  
אחרים  במקומות אנשים '. הלילה כל ולרקוד   הדינים את  

בנים  בשובו  והם  כפיים  מוחאים  ורק תורה  בשמחת   עומדים  
."  הלילה כל  שם  רוקדים    

 מצורף קישור הקלטה של הרב גלזר לחץ כאן 

 

 הרב בעדני: 

   - אומר על המבזים והמתנגדים של הרב ברלנד 

הדין על  "זה רשעות, אסור, מי שעושה דבר כזה ייתן את 

כך. כל מי שמפרסם דברים על הרב ברלנד עובר איסור  

גמור וממש יורש גיהינום, וכי מותר סתם ככה באוויר להגיד  

 לשון הרע על תלמיד חכם?" 
אותו וכמו    ובמשך כמה פעמים מטריח את עצמו ובא לחזק

 ברור  למסור מסר לציבור באופן הכי 

 

 "אני בצד שלו והרב הזה צדיק גמור!! " 

 רב בעדני ל רף קישור מצו
 לחץ כאן לדברי הרב בעדני על הרב ברלנד

 רב בעדני מבקר בישיבה של הרב ברלנד קישור ל

 הרב בעדני מבקר בשיעורו של הרב ברלנד לחץ כאן 

מאוד חיבב את הרב ברלנד   הרב עובדיה יוסף זצוק"ל 

  – כידוע לכל, ואמר עליו שהוא יכול להיות ראש הממשלה 

ב בממשלת ישראל .. אך אצל  שיש-בר בראש בטח לנו עו

 הרב עובדיה יש ממשלה אחרת בראש והמבין יבין...  

עדות אישית של הרב ארוש "הרב עובדיה מאד אהב את  

 הרב ברלנד.." 

 
לא כולם יודעים או זוכרים, אבל פגישת הפיוס בין הרב  

 מרדכי אליהו והרב עובדיה היה בישיבת שובו בנים!! 

הרב ברלנד שיתפלל על  מובדיה ביקש ע מרן הרב עוכידו 

 )עדות של ר' אליהו שטרית(  ע"ה   הרבנית מרגלית

 

ומספר נכדו: כאשר בא לספר למרן על השמועות  

  עוד בטרם פצה את פיו כלל, , והמתרחש סביב הרב ברלנד

"הזהר והשמר לך!  אמר לו מרן ברוח קדשו בזה הלשון: 

 " ן אתה עומד לדבר על צדיק קדוש עליו

שנה   40אבא של הרב קנייבסקי לפני   סטייפלרהשוכידוע  

   היה חברותא של הרב ברלנד שליט"א.

   ..הוא ידע ברוח הקודש איזה אדם עומד לפניו

 

 , הגיב למעצר של הרביצחק זילברשטיין שליט"א ' הר

הקב"ה יהיה אתכם ויראה את צערכם, ויראה את  ואמר: 

ל  וכל עם ישרא  – הכאב שלכם. ויעזור לכם בכל מכל כל 

 .. כשכולנו נשמח בישועתכם – ישמחו יחד אתכם 

   : רבי דוד אבוחצירא מנהריה

 שהכל עלילה שפילה אומר 

כל מי שיעז לנגוע בשלומו של האיש הקדוש הזה, הרב  ו 

עצום בתורה, יושב יומם    ברלנד, שאני מכיר אישית כמתמיד

ולילה על הלימוד, עובד ה' שכולו רוחניות שמבטל את גופו  

 מזה"  לגמרי, ינזק 

 וכן נפגש איתו ב יז אדר תשע"ח  

התייחס אל הרב ברלנד בכבוד גדול, הוא ממש עצר את  

 קבלת הקהל למשך רבע שעה בהם שהה רק עם הרב.  

לבית   שיכנסוביקש מהרב ברלנד  הוסיף ר' דוד ואז 

   \.. .מדרשו וילמד עבור נשמת אבותיו

 

 "ל וק הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ

   צביה חנה אליהו מרת  אשתו הרבניתל  ו לפני פטירתאמר  

שמשיח היה צריך לבוא כבר לפני כמה שנים, אך היה צריך  

 לבוא בדין.  

הוא אמר ששלושה צדיקים לקחו על עצמם ייסורים בכדי  

ה בכמה שנים ולהמתיק אותה. הוא הזכיר  לדחות את הגאול

אחד מהם הוא הרב אליעזר ברלנד  שניים מתוכם  

 קוק שליט"א.   והשני הרב דב   שליט"א

 

  סאלי  הבבא אותו  שגילה):   ל" זצ  כהן חיים  הרב  החלבן

 ) ...מברכתו ולקבל  אליו ללכת ואמר 

 לו  שמגלים   גזירות  על ולהתריע   להודיע צריך  הזמן  כל אומר 

 מתרחש  ולא,  מתבדה  כביכול  שהוא  יוצא  כ"ואח  משמיים 

 מודיע הזמן כל  אתה , החלבן את שאלו ,  ואכן ..   מיוחד  משהו

 ? מתרחשים לא   והדברים

 אחד   צדיק יש, לעשות  יכול  אני  מה: "החלבן ענה

  "הגזירות את  מבטל  הזמן  שכל   ברלנד הרב  לו   שקוראים

   ..תביזיונוסובל היום ש  "אתם מבינים? הרב ברלנד 

 !! הוא רואה את הגזירות ומבטל אותם. 

 

החלבן עם הרב ברלנד לחץ כאן  להלן קישור  ! מצולם ומוסרט

 

https://www.shuvubanimint.com/%d7%a6%d7%a4%d7%95-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%92%d7%9c%d7%96%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%94-%d7%a0%d7%97%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%90/
https://www.shuvubanimint.com/%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%a8%d7%95%d7%93%d7%a4%d7%99-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%91%d7%a8%d7%9c%d7%a0%d7%93/
https://www.shuvubanimint.com/%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%91%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%91%d7%a7%d7%a8-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%91%d7%a8%d7%9c%d7%a0%d7%93/
https://www.shuvubanimint.com/%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%91%d7%9f-%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%94%d7%a6-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%90%d7%9c/
https://www.shuvubanimint.com/%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%91%d7%9f-%d7%94%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%94%d7%a6-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%90%d7%9c/
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רח איך יודעים בכל  שאלו אותו על פרשת ק  הרב שטיינמן: 

 ר ודור מי במחלוקת קרח? ומי זה משה? דו

 מי ששותק סימן שהוא צודק !! אמר להם הרב שטיינמן 

  ,הרב יעקב ישראל איפרגן הרב גרוסמן ממגדל העמק,  

 ב ישראל שרת הר  ,יעקב עדסהרב בצרי, הרב 

 רב מנשה אמון  ה שמואלידוד הרב מאיר  

 המגזרים,  מכל הקצוות ומכל  עוד ועוד צדיקים. ו

 !! כולם מתחננים

את הגה"צ הרב אליעזר   אל תהיו בצד של אלא שמבזים

והוא בכוחו   ברלנד שליט"א, יש גזירה נוראה בשמיים

 !!! מבטל אותה

   לחץ כאן הסיבות לקורונה, המקובל הרב מנשה אמון
 

 

 קישור לעוד דברים מאוד ברורים מגדולי ישראל   
 א לחץ כאן הקלטות דברי הרבנים שליט"

ציבור  ד גדולים ברבנים מאו  קמים תשאל אותי למה לא  

 החרדי ואומרים בפה מלא הרב ברלנד צדיק גדול??? 

 מדוע?? 

 של הרב  אלא בפשיטות אפשר להבין שזהו שהמטרה 

   יפסקו הביזיונות  ישבחו אותו ואם כולם   !לקבל ביזיונות 

כפרות על צער  וכמו שהרב אומר תמיד שהביזיונות מ

 השכינה, ועוד מאריכות לו את החיים !! 

 ו לא מעוניין שיגבו אותו( חות שהרב עצמ)יש הרבה הוכ

 ! שתגיע השעה שהקב"ה יחליט, כולם יאמרו זאת אבל 

 אדם ... בני וכן צריך עדיין לתת בחירה ל

 

שחולקים על הרב   אמתיםואם תאמר לי שיש צדיקים  

 ברלנד? אשיב לך חלילה לי מלחלוק עליהם  

 ( תורה פח  _) לקוטי מוהרן קטע ברור מאוד מאבל תראה  

בֹוא  ה י  ִהנ   ֶהם ל  ר ל  ש  כֹות ִאי ֶאפְׁ ר  ַהבְׁ עֹות וְׁ פ  דּוַע, ִכי ַהַהשְׁ

י ַהַצִדיק ִכי ַהַצִדיק י ש לֹו י ַדִים ַבֶמה   ד  א ַעל יְׁ ם ֶאל  עֹול  ל 

ם,   ל  ַקבְׁ ִגים   .. לְׁ רְׁ ַקטְׁ דֹול ֲאַזי ַהמְׁ ם ג  ס  ֻפרְׁ ֶשַהַצִדיק הּוא מְׁ ַאך כְׁ

ִגיִחים  ִעים ּוַמשְׁ הֹוִריד ַהֶשַפע  יֹודְׁ ינ ם ַמִניִחים לֹו לְׁ א  ב וְׁ יט  יו ה  ל  ע 

ן בְׁ  רּוך הּוא נֹות  דֹוש ב  ַהק  יו  וְׁ ל  ַהַחִזיק ע  ר לְׁ ב ַצִדיק ַאח  ל 

י לְׁ  ד  ַמֲחלֶקת כְׁ ֶזהּו ַמֲחלֶקת בְׁ הֹוִריד ַהֶשַפע וְׁ ֶשּיּוַכל לְׁ   ַכּסֹותֹו, וְׁ

נּו לְׁ  ַמִים )אבות פ"ה( ַהיְׁ ם ש  ש  ם ַצִדיקֶשהּוא לְׁ  ,ש 

 

 על הרב ברלנד: ה. גימטריי4

 זה משנה משהו   ת אני לא חושב שזה שלהביא גימטריו

 

   תגימטריו  2אבל בכל זאת אביא 

לומר תיקון הכללי אם זה עם  . כידוע חלק ממהות הרב זה 1

אלפי אנשים )באצטדיון וינטר( או בקבר ר' נחמן באומן בכל  

ית המועצות היה  בר ל  סהשנים גם בשנים שא"א היה להיכנ

 טורח ונוסע והעיקר לומר תיקון הכללי במסירות נפש 

 פרקי תהילים אלה   10ו

=   , קנ,  קלז   ,קה , צ, עז , נט , מב , מא, לב   ,פרק טז 

   749 הבגימטריי

    1ואחרי שאומרים את הריני מקשר עצמי מקבלים + 

 750= 1+  749סה"כ 

 750=  אליעזר ברלנד בן עטיה 

עּו ִבמְׁ -ַאל . 2 בִ ִתגְׁ ִלנְׁ י וְׁ עּו - יַאי ַאלִשיח  ר   ת 

ִביַאי ַאל ִלנְׁ עּו-וְׁ ר     816= ת 
 

 816רבי אליעזר ברלנד=

 

 :  נביא רק אחת תגימטריוהמון  יש עוד 

 ה שבא נחשד עכשיו הרב  פרש

   ,990 = עושק שחור" "המשטרה כינתה את התיק  

 990= .משיח בן דוד משיח בן יוסף

 ותרים בעיות  לא בגימטריות פאבל זה לא העניין ...

 ולא לפי זה פוסקים הלכות !! 

 . ? אפשר להתעלם  יךא אבל תסביר לי בבקשה, 

 

 אין חולק שבקבלה למשל,  ו

 מתארות את העולם הרוחני השפות ה אחת   זה יהגימטרי 

 ולכל אות בתורה יש משמעות וצירופים! 

 ואני מתחיל לחבר את הפאזל אחד ועוד אחד .. 

 

   ??תלמידים של הרב ברלנדם המי . 5

 יצאו מישיבת "שובו בנים" גדולי עולם!!! במשך השנים 

   הרב שלום הרוש 

וגם את  שכידוע לכל מחזיר בתשובה לאלפים ולרבבות, 

 כבר הרחבנו בהתחלה...  החרדיים!!

   הרב עופר ארז

 ... ,  וקירוב  ראש ארגון כאייל תערוג העוסק בהפצת תורה 

   צנענימשה הרב 

בנים שהוא   י שלמד בשובו סיפר לי יהודציטוט מהרב גלזר:  

שנה, הוא סיפר    11מכיר את הרב משה צנעני כבר 

שמעולם לא ראה אותו בתנועה חוץ מלימוד. לפעמים רואים  

אברכים בפינת קפה, לפעמים לוקחים אויר, אבל את הרב  

שנה בהם הוא מכיר אותו, לא ראה אותו   11צנעני במשך 

 קם מהשולחן." 

 הרב מאיר מלכה 

רבותי, איזו   , הייתי שומע שיעורים ממנו מר הרב גלזר: או

פרישות, איזו צדקות, משהו מיוחד, קוראים לרב מלכה  

הבבא סאלי של ברסלב. שמירת העיניים רבותיי, איזה  

 תפילות, איזה ידע, תורה מהלכת." 

)ראשי ישיבות   וכן עוד תלמידים קדושים וטהורים "

תיר אותם  וקהילות חשובים( ועוד כאלה שהצדיק מס 

 יעת הציבור." מיד

הרב אליהו סוכות, הרב מאיר סעדה, הרב שמואל שטרן  "

, הרב מאיר שלמה זצ"ל, הרב מיכאל גול, הרב אליהו  

מירב, הרב אברהם חנניה, הרב משה גרשנוביץ, הרב  

יוסף גל, הרב דב רובינשטיין, הרב משה שאול, הרב  

עמנואל וייס, הרב שמשון וולך, הרב חג'בי, הרב אלמליח  

ל כל העץ חיים(, הרב חגי  הפירוש הנפלא ע)מחבר  

 חיותין, הרב נתן רובינשטיין, הרב יהודה גולדבלום,  

  הרב איזק, הרב שלום שעבין." 

https://www.shuvubanimint.com/%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%91%d7%9c-%d7%9e%d7%a0%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%a8%d7%9c%d7%a0%d7%93/
https://www.shuvubanimint.com/%D7%94%D7%90%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%A0%D7%93/
https://www.shuvubanimint.com/%D7%94%D7%90%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%A0%D7%93/
https://www.shuvubanimint.com/%D7%94%D7%90%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%A0%D7%93/
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 וכן יש למנות את התלמידים של הדור השני קרי:  

 !  תלמידיו של הרב ארוש  

ו של  תלמידי אלפי יהודים ברחבי הארץ והעולם נמנים על 

לכל פינה בעולם, בכל   ים יעמגהספרים שלו  הרב ארוש.

מקום בהם יש יהודים וגם כאלה שלא, מיליוני אנשים  

בעולם כולו עוקבים אחרי המסרים של הרב ארוש, קוראים  

בספריו, מקשיבים להרצאות וממתינים בקוצר רוח לכל  

  10-וההרצאות מפורסמים בלמעלה מ  הספריםפעילות. 

 !  שפות

   :וגמא לד ה  וכן תלמידיו הם רבנים שמחזירים בתשוב

 ובפרט עם השיעורים על ליקוטי מוהרן.  הרב אייל עמרמי ... 

 

 הרב גבריאל לביא 

שנדקר לאחרונה בשער שכם והיה במצב אנוש לאחר  

 שהרב ברלנד ערך לו פדיון נפש  

 ימים ואף ערך מסיבת עיתונאים   3האדם חזר לאיתנו תוך 

ולא  פוחד ללכת בשער שכם   אהצהיר: שהוא ל  מה הוא ו

 . דיק הרב אליעזר ברלנדכהוראת הצנפחד 

   נס ההצלה של גבריאל לביא לחץ כאן

 
   רלנד שליט"א לאחר הפציעה.. הרב גבריאל לביא עם הרב ב 

 

 חר שיצא מבית החולים  אל שאמר על דבריו זר וחאני 

רק מבורא   צריך לפחד בשער שכם שוב לא פוחד ללכת    "

תראו לי עוד בן אדם בעולם שיגיד כך!!!! אחרי מה   " עולם

   17דקות לאחר שנדקר   10שעבר רק שנבין: הוא שכב 

מדמם בסמטה ליד שער שכם וחלק   פעמים בכל חלקי גופו

 ()יש תיעוד   מערבים בסביבה מצלמים אותו וצוחקים בצד... 

 

 !!! זה הקידוש ה' של תלמיד אחד מתלמידי הרב ברלנד 

 דרך הכתב הייתי צועק, נקודה. אם אפשר לצעוק  

 

  הז ואם אתה רואה כאלה תלמידים סימן שהרב שלהם כ

   )עץ תפוח מוציא תפוחים! לא עגבניות!!!(

להתפלל לה'    –מי שקצת מבולבל יש רק פתרון אחד 

 ו! ולבקש לראות את האמת, וה' יראה ל

 פדיון נפש:  .6

  לפעמיםסתם ככה למה הרב ברלנד עורך פדיון נפש ו 

 כומים גדולים עבור זה?מבקש ס

 "   הרב הדובר שללהיות   ר מתיימאני לא " 

   ,אך יש המון סיבות 

 הסוד של הרב..(  8)כתוב להלן במאמר 

 

אם הקב"ה החליט שלבן אדם הזה יהיה    :לדוגמא ניקח  

הצדיק  לך לצדיק ולהתברך ממנו הוא המחלה מסוימת ו

 , אך לא יכול להתערב  שתסור המחלהברוב רחמיו רוצה 

 דת הדין ולנסות לוותר לו על העונש לגמרי... למי

 אז לחילופין הוא מבקש ממנו או ממשפחתו  

   לתת סכום הגון לצדקה, 

 זה בעצם   זהועצם הצער בנתינת סכום כ

 על הבן אדם   מחסל חשבונות שמים 

באים אליו  יש מקרים שויוכל לקבל את הישועה שצריך ואפ' 

צריך להביא  אתה ישר  בלי בקשה מיוחדת הרב אומר להם 

₪ פדיון )פשוט מאוד, לך תדע מה הוא ממתיק עליו,   2000

 לפני שתגיע הצרה..(  

 ה  ועכשיו תגיד לי אתה ראית מה הוא עושה בכסף הז

 שווארמות ???   500ו ם סנדוויצ'י 200קונה 

שתפקוד הגוף שלו ממש    80מה הוא נהנה אדם בגיל 

 רופף... מעניין אותו טיסה לבית מלון באיי פיגי?? 

 ? מה הוא עושה בכסף ?

על כך   לאנשים אחרים יש המון תעודים הוא ישר מעביר 

והוא   ו ואני אני ראיתי במו עיני אלפי שקלים שזורמים אלי

אין לנו מושג איזה    באלגנטיות מעביר אותם הלאה..

 השגחה משמים יש לכל שקל ושקל  

 ככה לדעתי האישית בלבד!! )אחרי שראיתי בעיניי(  

 

רב עובדיה זצ"ל שלח כמה פעמים פדיון נפש  וכידוע לכל ה

ותו: הרי יש עוד צדיקים? ענה:  שאלו א  ר לרב ברלנד, וכאש

 "בדור שלנו מי שיודע לעשות פדיון זה רבי אליעזר ברלנד" 

  לוקח פדיונות גדוליםברלנד  הרב איך   ה שאלה לגבי  

ורת זה נראה כאילו חס  קשמאנשים חולים, ובעיני הת 

 ?ייםושלום מנצל חולים סופנ 

אדם שמגיע לרב ברלנד יודע שהוא לא בא   : שובהתה

לרופא, הוא מגיע לרב ברלנד כיוון שהוא התייאש  

מהרפואה, הוא היה אצל רופאים והבין שהם לא יכולים  

 "לסייע לו

 ולגבי סוכריות מנטוס:  

הרי אין הבדל בין כוס ערק שקיבלו אצל הבבא סאלי  

 .הרב ברלנד לישועה ורפואה לבין סוכריית מנטוס שנתן 

   לגבי הפדיונות שהרב לוקח מאנשים בריאים/חולים 

יותר רוחני ואין כל כך הבנה בציבור ובתקשורת מה    ייןענזה 

  ..מנותן הפדיון  ואיזה צער זה מונעואיך זה פועל  

ולפעמים בני אדם נפטרים אפ' שקבלו ברכה מרב צדיק  

 =  שהכי גרוע זה שבן אדם נפטרואצלנו בעולם מקובל 

אך לא כך בעולם הנצח שם   שלון סופי! ינתנו זה כי מבח

  הנשמה ממשיכה לתיקון האמיתי

והאינטרס של האדם שנפטר קודם לקרוביו שמתאבלים על  

גבוהה  לכתו בטרם עת ששם בעולם האמת מקבל דרגה  

 ..שערכו לו בעולם הזה לאחר הפדיון נפש מאוד 

  לאנשים מאמינים! זה מובן מאיליו ! צריך להסביר את זה

  . הסבר זהולהבין לקרוא ון אנשים שצריכים אולם יש המ

 סיפורים על פדיון נפש - הרב ברלנד לחץ כאן

https://www.shuvubanimint.com/%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%90-%D7%AA/
https://www.shuvubanimint.com/tag/%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%A4%D7%A9/
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   עצרות תפילה למען הצלתו של הרב. 7

שובו בנים   אנשיים כל מה עושים בחודשים האחרונתשאל 

ואנשים נוספים שהצטרפו ומאמינים  )תלמידי הרב ברלנד( 

 בדרכו של הרב   

הרב מארגן   חודשמידי 

עצרות תפילה וזעקה  

בחברון בכותל המערבי  

 .. ובקבר רחל אימנו ועוד

   לצפייה בעצרת בחברון חנוכה תשע"ט לחץ כאן

 

 פלל על הרב כל זמן שהוא נכנס  וכן מרבים להת

   או שנמצא במעצר..  לטיפולים דחופים בבתי חולים 

לא הכי  ואפילו אנשים שנקלעו לאותו עצרת    ראיתי לא פעם 

 קרובים לדת שמיד התחברו 

ואמרו כמה פעמים תיקון הכללי בדבקות ממש ביחד איתם  

 היות וראו "הציצו ונפגעו"  

 ! רא עולם  ותר ויותר לבובזאת הם מתקרבים יו

 זה המטרה כאן בכל המהלך העצום הזה!!  : האמת

 בכלל  ששומע את הרב ברלנד הוא  , היום אדם פשוט קח

 על הרב "אליעזר בן עטיה" כל היום עסוק בלומר תהילים  

 כמה שיותר...   ומנסה להספיק 

זאת הכוונה הבלתי גלויה של הרב לדאוג שכל הזמן  

 להתעורר ולהתחדש  

 האישית  ואני חושב לפי דעתי  

שהרב נכנס לכלא או כל מיני גזרות שיש עליו הוא עצמו  

מוגן מה' על כל צעד ושעל אבל כל זה קורא כדי שאנחנו  

   !!וכדי שאנחנו נתחזק  !! נתעורר

 

מי שהיה בעצרת תפילה  

 למען שחרורו של הרב  

מבין לאיזה רמות של  לא 

  היה עת שעלה תעוררות ה

   רב יעקב עדסהדוכן ל

 

קבלו משמעות אחרת  לו"  המילים "שערי דמעות לא ננע

אחרי לילה מרגש זה נכנסה לי לתודעה שכל הכוונה של  

 את התפילות  ונכוון  הרב שנלך להתפלל בלב נשבר 

 אל שיגאל ברחמים!  למען עם ישר

 זה הרגשה מיוחדת במינה קשה לתאר אותה!! 

   הרב יעקב עדס בתפילה על הרב ברלנד לחץ כאן

ביחד להגן על    וזה עובד כולם מתעוררים וכלם מתחזקים

 עם ישראל  

כמו צבא שיוצא למשימות !! כן כן ! ככה אני רואה את זה  

היות והשתתפתי לא אחד מעצרות כאלה אחרי עיינים  

טרוטות משינה ומהתאמצות לקריאת תהילים למען "עם  

ישראל וזה קרה גם בתאריכים מאד גורליים למשל ביום  

שונות  ית טראמפ' לשלטון.. או לפני הבחירות הראעלי 

 שלאחריהם עדיין לא קמה ממשלה..  

     קבלת הביזיונות

   "שובו בניםקהילתו "מחדיר ב הרב 

   של קבלת הביזיונות   עבודת ה'

   "ישמע בזיונו ידום וישתוק" 

 ?   ומבזים וכו' שחולקים  אנשים  שאתה שומע    מסביר:הרב 

תם ולתת  להפך לעודד או  להם באותו מטבע,לא להחזיר  

 היות והדיבורים  להם כסף ולדאוג לכל מחסורם 

 אריכים לו את החיים משהוא עובר מהם    תוהביזיונו

 ויש עוד המון מה להוסיף.... 

 היה קשה להבין את ההוראה הזו.. אבל  

 מעניין  משהו גם אצלי קרה ש  עד

הייתי במקום שנכחו שם בין הייתר מנהלי מוסדות והיה  

 ב ברלנד  ר ודיבר נגד הראחד דיב

 ₪ תרומה   100קמתי מולו והוצאתי שטר של  

אמרתי לו בזה הלשון אני תורם לך מפני שככה  הוספתי ו ו

 הרב ציווה אותי לתת כסף לחולקים וכו' וכו'  

 ישיבה מסיימת(  רב ב היה שם מישהו לידי )

 צעק וואוו יש פוא משהו אמיתי.... ו

 הסוד של הרב ברלנד ! . 8
 

 נו עשיית מצווה בשלמות: נקדים בסיפור שממחיש ל

פרקה,  להגיעה  שתו של רבי זושא מאניפולי  מסופר על ב

ויצא לבקש נדבות מאנשים טובים, ובכך   , ובידו אין מאומה

 ימלא את חובתו כאב לבתו. 

שחפץ הוא לאסוף מעות   ואמר לו פנחס מקוריץ.   לר' ונכנס

. רבי פנחס נחרד  מהרב רוצה הוא המלצה להשיא את בתו, ו 

רבי זושא הצדיק יסתובב כאחד העניים בעיר,  למחשבה ש

רובל שהיוו סכום אדיר, נתן בידו והורה לו    300מיד שלף 

 לחזור ללמוד ובכסף ישתמש לחתונת בתו. 

שמע יללות מרות של אשה בוכייה. על  בדרכו חזרה  

 ים.  רובל וסביבה סקרנים רב 300שאיבדה ארנק ובו 

 כספך",   "אני מצאתי את  א ואמר:רבי זוש  ניגש אליה

 ! הבי לי סימנים ואתנהו לך 

שלף  ... מיד  רובל היו בארנק 300 ואמרה:  בכתה האשה

 קחי את האבדה  רובל, הושיט לה  250רבי זושא 

 ! ! כשכר טרחה רוצה רובל אני  50 בל!א

האישה זעקה: "גזלן! הב את כספי. שני רובל בלבד אתן לך  

כשכר". אך רבי זושא מסרב. עוד הם מתווכחים, ושני  

את הכסף ומסרוהו לאשה, כשהם    חטפו ממנובחורים 

 מתרים בו שאם לא יעזוב את המקום יטעם מנחת זרועם. 

מבטיהם   שלאחריו בבושת פנים עזב רבי זושא את המקום, 

 ים.  הרושפים של הנוכח

 לימים... מצאה האשה את האבידה  

 וששאלו את ר' זושא מה ראה לנהוג כן? 

י שאשיב אבידה שלא  השיב רבי זושא: יצרי הרע הסיתנ

 .  כבוד רבעבורה אקבל בוודאי ובמצאתי. 

מוכרח הייתי   !!אם אשיב ואקבל כבוד  ,אוי לי עניתי לו: 

  כדי להרוויח מצווה שלמה.  "לבזות את עצמי "

https://www.shuvubanimint.com/%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%99%d7%9b/
https://www.shuvubanimint.com/%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%aa-%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%a7%d7%91%d7%a8-%d7%a8%d7%97%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%91%d7%a8%d7%9c%d7%a0%d7%93-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%a0%d7%99%d7%a1/
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, והיה  פור על בחור מבית שמש פצוע קשה מיריזכור לי סי

הרב   וביקשו מהרב שיערוך לו פדיון,ללא הכרה זמן רב!! 

ום הגון ואביו של הבחור אדם מחו"ל נתן את  ביקש סכ

 הכסף לרב וברוך ה' הבחור התעורר מתרדמת!!  

 אולם האב אמר למקורבו הרב הציל את החיים של הבן שלי  

 אבל למה לקחת לי סכום כזה ??  

אתם יורדים לעומקם של הדברים ?? הרב הציל לו את  

   !! אבל לפני כן דאג שלא יקבל כבוד על כך הבן שלו  

 .. עוד סיפורים דומים    יש

מסר דרשה בבני ברק בעניין תורני  הרב לפני המון שנים 

ובסיום הדרשה הרב ראה שיש התפעלות עצומה של הקהל  

ה שלו בכל חלקי התורה .. ועשה מעשה:  מהשליטה העצומ

הרב זרק את נעלו לצידו השני של האולם!  ובכך אמרו  

 אנשים לעצמם הרב הזה גאון אבל טיפה... 

 : ל הרב עבודת השם שדרך 

 מכתב   פרסם  מרן הגאון המקובל הרב מורגנשטיין

יכתוב מכתב ויפליל   ם הרב ברלנד שליט"א אבו כתב שגם  

שהוא מושך על עצמו  משום,  את עצמו אסור להאמין לו,

   והכל בשביל עם ישראל. ביזיונות, ייסורים 

יישנו אברך שהעיד בפני אחד הצדיקים שהרב אליעזר  

בעצמו נתן לו סכום כסף גדול שילך ויפרסם    ברלנד שליט"א

 עליו שחיתויות ושקרים שכביכול עשה.  

 

רואים מכאן שיש פה צדיק גדול שלוקח על עצמו עניינים  

 ואף אחד לא מבין מה קורה פה.  

שהוא החל לעשות   העיד הרב שלום ארוש שליט"א 

 פעולות מול הבית דין הרבני בעד הרב שליט"א,  

 סר מהרב בעצמו לחדול מכך. אך מיד הוא קיבל מ

אני לא אתפלא שלבסוף יבוא יום ונגלה שאחד  

 מפרסמים על הרב דבריו שלילים  מהחולקים וה

 נשלח ע"י הרב ברלנד בכבודו ובעצמו!!!  

 )תזכרו את זה טוב!( 

שום אדם בעולם אינו יכול להגיע לשום    לשיטת הרב,

מדרגה אפילו הקטנה שבקטנות רק ע"י מחלוקות בזיונות  

 .והשמצות

 כך גם כאן בכל הפרשיות והשמועות על הרב..  

   ה רס' על קבלת הביזיונות קוטי מוהר"ן תורמל נראה קטע  

 )תורה רס'( מתוך ספר לקוטי מוהר"ן מבהיל ראיתי קטע 

   ! תהביזיונועל המשמעות בקבלת 

שעשרת הרוגי מלכות מסרו את נפשם בכדי  ומבואר שם  

שיש צדיק אחד  ומסביר    להציל רבבות מעם ישראל 

 שעושה עוד סוג של מסירת הנפש!  

 שמקבל ביזיונות..    "השם" שלו בציבור..    מוסר אתש 

   במיוחד אם הוא "מאוד מפורסם"

 רבבות מעם ישראל...   מצילבזה הוא 

 צטט ...  מתחיל לואני 

ם ַעל ִקדּוש ה ש  רּו ַנפְׁ סְׁ כּות ֶשמ  י ַמלְׁ ה ֲהרּוג  ר    ...  ' ִכי י ש ֲעש 

ה   ַלֲעשֹות ִיחּוִדים  וְׁ ן וְׁ ַתק  ר לְׁ ש  ן ַהדֹורֹות, ֶשִאי ֶאפְׁ אֹות  אּו בְׁ ם ר 

ם ַעל   ש  רּו ַנפְׁ סְׁ ן מ  יֶהם ַעל כ  מֹות  י ִנשְׁ ד  ה ִכי ִאם ַעל יְׁ ל  ַמעְׁ לְׁ

ם    ... ִקדּוש ַהש 

ם,  ַדת ַהש  י ֲאב  ד  ן ַעל יְׁ כ  ד שֶ   )בזיונות (...וְׁ נּו ֶשּי ש ֶאח  ַהיְׁ הּוא  דְׁ

פֻ  םמְׁ ס  ם  , רְׁ ס  ֻפרְׁ ינֹו מְׁ א  ַהכל    .וְׁ ִפי כל וְׁ ם בְׁ ס  ֻפרְׁ נּו ֶשהּוא מְׁ ַהיְׁ דְׁ

ִרים ִמֶמנּו ַדבְׁ שּוב    ,מְׁ ינֹו ח  ם, ִכי א  ס  ֻפרְׁ ינֹו מְׁ ן א  ַאף ַעל ִפי כ  וְׁ

ל ל  ם    כְׁ ס  ֻפרְׁ ד ֶאת ַהמְׁ ֶזה, ַרק ֶשִאב  ץ ב  פ  ינֹו ח  ד ֶשא  י ש ֶאח  וְׁ

ַדת נּו ֲאב  ַהיְׁ ם דְׁ  .)כי כולם מבזים אותו   ֶשִהיא ַהֶנֶפש ַהש 

   (  ם מפורסוהוא לא מעדיף כלל להיות 

שֹו   ר ֶאת ַנפְׁ תֹו ֶשמֹוס  ַדעְׁ צֹונֹו ּובְׁ ד ֶשעֹוֶשה זאת ִברְׁ ל י ש ֶאח  ֲאב 

ם ם ֶשלֹו    ַעל ִקדּוש ַהש  ס  ֻפרְׁ נּו ַהמְׁ ַהיְׁ ֲחַמת ֶזה ַאף ַעל   ... דְׁ ּומ 

ם  ס  ֻפרְׁ  !  ִפי ֶשהּוא מְׁ

ל  ל  ם כְׁ ס  ֻפרְׁ ינֹו מְׁ ן א  ֶפך, ִכי   !! ַאף ַעל ִפי כ  ה  א הּוא לְׁ ַרב  ִכי ַאדְׁ

תֹו   ה ַעל ַדעְׁ ל  ִבים ֶשלא ע  ז  יו כְׁ ל  יו, ּובֹוִדים ע  ל  ִרים ע  ַהכל דֹובְׁ

עֹו ש ִמֶזה וְׁ ִמים ַממ  ִפיכּות ד  י ש לֹו שְׁ נ ה,וְׁ ַכּו   ֶשה ֶזה בְׁ

ִחיַנת מְׁ  ם הּוא ַהֶנֶפש ַכַנ"ל,  ִכי הּוא בְׁ ש ִכי ַהש   ִסיַרת ֶנֶפש ַממ 

יֶהם   בֹוא ֲעל  אּוי ל  י ה ר  ֶזה ִמַמה ֶשה  ל ב  א  ר  וְׁהּוא ַמִציל ֶאת ִישְׁ

לֹום,  ִביל ַהִּיחּוד ַכַנ"ל   ַחס וְׁש   ִבשְׁ

מֹו  ִסיַרת שְׁ י מְׁ ד  ַעל יְׁ ם ַכנַ  -  וְׁ שֹו הּוא ַמִציל אֹות   .. "ל ֶשהּוא ַנפְׁ

 

לאחר הדברים שראיתי ושמעתי בחודשים האחרונים  

 !   הלקוטי מוהר"ן היה מאוד מובן לי
 

 וכמו לחזק עוד יותר השם "אליעזר" רמוז כאן !! 

 את" ...  ז עושה שחד  א ש  יאיפה? בדיוק במשפט "

 א יאומן! ל        318אליעזר=     318=  ,ז  ש, א,   י,   ר"ת
 

   מציאות אחרת... , תסביר לי בבקשה, עזוב את הגימטריה )

 ( ע"פ מה שהרב ברלנד עובר בהווה ובעבר .. 
   לקוטי מוהר''ן תורה רס' )ויקיטקסט( לחץ כאן 

  חוק לישראל

 <מוסר )ספר חסידים ס' קי"ב(  פרשת בלק<יום ראשון 

 כתוב בחוק לישראל , מוסר:  

אם ירננו העולם על צדיק פלוני אחד שבא לו מקרה רע .  ...ו

תאמר לו בעון הדור נתפש, שהצדיקים נתפשים בעון הדור  

 שנאמר )איכה ה( רוח אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותם.. 

 הרב ברלנד נחשד על המון עבירות בבת אחת  רק שנבין !! 

 ..( 4000,3000,2000,1000)זה מזכיר לי תיק 

 

   כל הסיפורים האלה... אם זה היה אמיתי 

 אז היה נתפש על סוג עבירה אחת או שתים  

 אבל אצל הרב ברלנד זה משהו מיוחד הוא נחשד  

 מעניין! על כל סוגי העבירות שיש !!!!  

 

  נות וזה מחזיר אותי לפסוק הזועק שהצדיקים נתפשים בעוו

   ה שנחשד הרב, זה מה שהדור לוקה בו ! ובמהדור

 !!! חד וחלק

 לא? אז תסבירו לי מחדש את החוק לישראל!!.... 

   

 . למה באמת חולקים על הרב ברלנד? 9

 נחזור למציאות שלנו בישראל  נקדים הקדמה: ו

 אנו עדים לקרנבל השנאה  כבר כמה וכמה שנים  

   נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו

 ! אחתיגע בנקודה  נ

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%94%D7%A8%22%D7%9F_%D7%A8%D7%A1
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 התמוהה של כל הגורמים  נהגות ההת

 נגד נתניהו  הנוגעים בדבר 

 ,  אוניםנער חסר  כמו  נדמת

 בפניו   ים למו אותו וה  ים קפו עת שנערים אכזריים ת

 והוא לא יכול היה להתקיף אותם בחזרה  

 ואפילו לא לגונן על עצמו.  

 .כי כמה נערים החזיקו את ידיו מאחורי גופו

   !! א נור זה , ויייא

.  צב בו נמצא ראש הממשלה בנימין נתניהו זהו בדיוק המ

 מותקף קשות במשך שנים, בצורה אכזרית ונוראה,  

על ידי אנשים כוחניים חסרי רחמים שלא נותנים לו אפילו  

 .להגן על עצמו  את הדבר הפשוט ביותר: 

לא נותנים לו משפט הוגן בציבוריות הישראלית    :לדוגמא 

 בר ועוד ד  ההדלפות המגמתיות, ת,התקשורקרי: 

 .נאסר על נתניהו לגייס מימון להגן על עצמו 

מימון הוצאות   הוא צריך להוציא מכיסו את כל הסכום

 (... ועוד  וד  עו )ו"ד.  המשפט והע

 רואים שצד אחד במדינה יוצא מגדרו  תכלס' אבל 

 כל השנאה הזו למה?? ו נגד נתניהו.. 

 

 באמת רודפים אותו   ..  מה

 ?  ויםמססיקור אוהד לאתר חדשות איזה  בגלל  

 ?   ותשונוהטבות מים תמורת קידו

 ם של עיתונים??  " יעם מול תן וקח  או לעסקאות 

 ???????   באמת

 אלא יש דברים מתחת לפני השטח  

 כי העולם שלנו הוא עולם שקר

 !! שונאים אותו ממניעים אחרים לגמרי 

 מין  יצד מוביל את המדינה ל כי הוא  

    ! השפעה על עתיד המדינה  בזה ויש 

   ול! זה קשקוש אחד גדהסיבות וכל השאר 

   ואפשר להרחיב אך זה לא המקום.. 

   . נבין דבר אחד  ,לנו  ברור  שהעניין כשיו ע

 ( כנגד הרב ברלנד  ה )לאורך השניםפירדשכל ה

     ויודעיםכולם רואים שמהמניעים לא היא  

 !! זה אמיתי  כן .. כן .. 

את פועלו של  קבוצות שלא רואים   כבר לפני המון שנים היו

  . הכניס לחסידות ברסלב ש רוב הגדולהיעם תנועת הקהרב 

 והמבין יבין.. 

שנגד הדת  בציבור הישראלי   מסוימיםאו להבדיל אנשים 

 ף ממנו  ה וכל דבר שריח קדושה נודוהתור

 קופצים על הסיפור סביב הרב ברלנד כמוצאי שלל רב  

וגם יש כאלה בציבור החרדי שמתהדרים בזה שהם רוצים  

 ולחשוף אנשים לא הגונים.. לנקות 

 ביננו לבין עצמנו!  חנו נשפוט!! עכשיו אנ

 ,סתם ככההאם אותם אנשים נלחמים ומוקיעים  ! שימו לב

   ??ד רצון השםגנם מאנשים שמתנהגים ג

 ?? תקשורת שמעודדת היפך מהקדושה המתנזרים מאם הו

 ...( ר לך מי אתה חברך ואוממי  אמור לי)

 ב ברלנד האמיתית שחולקים על הרא הסיבה אל

  !!!רו עבודת השם שהנחיל לציבנגד זה 

כשל  ילא רוצה להמאידך  ו  ,אצל מי האמתלא יודע ש ואדם 

הרב  מדברים נגד שומע שש איך   התשובה פשוטה: ! בלשונו

  אני לא מוכן לשמוע  בבקשה! :יאמר פשוט  !! או כל אדם אחר 

   !!  תעביר נושא

 ואם נחבר את כל חלקי הפאזל יוצא דבר מבהיל... 

 
 

 שיש על הרבסרטונים והקלטות ה. 10

 שיש על הרב סרטונים  והקלטות  הל  נחזור

 מה שקורא כאן!!!!  , בשכל ישרו חזק!!  תפוסעכשיו ל

 זה פשוט לנער אותך  

 ל הרב ברלנד  ש האמיתית עבודת ה'    רואה אתאם אתה 

 תודה והודאה,   : אמונה, לציבור: כמו ל יהנחן חולק שי שא

  הרב גבריאל לביא אל נשכח אותו!!() לא לפחד חוץ מה', 

באהבה, שמירת העיניים,    תיזיונו, קבלת ב תהתבודדו

 ולימוד לפני עלות השחר   , אמירת תיקון חצות

 ולבכות על צער השכינה..   

 ..( 750=אליעזר ברלנד בן עטיה   750)אגב, צער השכינה=

אין חולק שהוא ותלמידיו מקיימים  ש )   הנהגות  ועוד

 אתה מתחבר לעבודת ה' הזאת ?? אותם( 

וכל היוטיוב מלא   נראה אותך גם כשאני לא מצטלם יפה

 !!! בסרטונים כאלה ואחרים נגדי  

ממשיך בדרך שהנחלתי לעם ישראל   נראה אותך עכשיו  

או שבאתה אלי רק בגלל החיצוניות שבדבר וכשזה לא  

 מסתדר פתאום לא אכפת לך מהדרך בעבודת ה' שלי !!!

 תראה את הדרך שהוא עורר בעם ישראל  

ם ותראה את כל  ותפקח את העיניי  ותחייה עם האמת הזו!!

 !! דברי הרבנים לעיל ואל תתעצל ותסיק מסקנות  

   ה כאן או שם.. או שאת 
 

רציתי לקבל תמונה רחבה  אני אישית 

וד חשוב  קראתי עליו מספר מאישבתי וו

ובו מתואר כל חיו    ." להבות אש"  – בשם 

סיפורים והנהגות בדרכי  של הרב ברלנד  

 יו המון דברים שקראתי  ה עבודת ה'

 ממש בהלם והבנתי   והייתי 

   שליט"א הוא בעצם ענק. שהרב ברלנד
 

 ת אש לחץ כאןלקנית ספר להבו

 ם לב! יעוד דבר מאד חשוב לש

 והתורה שלמד   פשוט לנו עם כל הגאונות שלו"הרי 

 יש לו חכמה לא להתעסק עם המשטרה וכו'  

בשורה  נמצא  היה שהיה עושה הוא  כמה מהלכים וב

סמים מההוד  כולנו היינו מוקו ,הראשונה של הרבנים 

 " ....  והכבוד שכל גדולי עולם היו רוחשים סביבו. 

 

   אבל הוא לא רוצה שתתקרב בגלל החיצוניות.. והכבוד

 בתקשורת  לו מעריצים   היה לא בגלל שהרב הזה יו

 והוא מקובל על כולם וראשי הממשלה  

 ... באים לשמחות שלו  ומפורסמים,  ושרים

https://www.shuvubanimint.com/product/%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a9/
https://www.shuvubanimint.com/product/%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a9/
https://www.shuvubanimint.com/product/%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a9/
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  שלו תמשיך בעבודת ה'  תתקרב ותתמיד אלא  

 )ומתלמידיו כמו הרב ארוש למשל..(  

   גם שהרב לפעמים נראה אחרת.. , ובתמים באמת 

   "  לשם שמיים   קרבת השםשהוכחת ותרוויח  "  

 

 .  של הבירור בדור האחרון  , וזהו סוד

 אבל זה זועק!!!  )יש לציין שזוהי דעתי האישית בלבד!( 

 

כאן בירור, וצריך להיות עיוור בכדי לא לראות את זה    יש

 ם אתה הולך עם החכמים, רבני האמת, עם הקדושה,  הא

 ? התקשורתהשופטים ואו שאתה הולך עם 

 )ראה להלן הרדיפה אחרי נתניהו... מי מאמין לתקשורת?( 

 

  באמצע הדיוןת נקטה עמדה  שמענו שהשופטגם ככה 

 ומלגלגת על מצבו הבריאותי של הרב ! 

 ככה...  תתנהגבלתי הגיוני ששופטת זה דבר 

זה יצר אצל רבים חיבור ואפקט אדיר עם האי אימון  

 בבתי המשפט בשנים האחרונות... 

 

   פסק הלכה -  שומעים לדעת תורה

 מתחילים   כא' סיוון תשע"ט ביום 

 דינים הגדולים בארץ בתי  3הוציאו 

 שריאל רוזנברג  הרב בד"ץ הרב קרליץ   -  

   הרב שמואל אליעזר שטרן ד"ץ הרב וואזנר  ב -  

   הרב יהודה פישרבד"ץ העדה החרדית   -  

הרדיפה על הרב ברלנד  להפסיק לאלתר את   : פסק הלכה

 ...  ולא לדבר שום דבר שלילי אחד על השני  

 ועוד ועוד ... לא בכתב ולא בעל פה  

 

 רף קישור מהפסק הלכה האחרון מצו

    פסק הלכה כא' סיוון תשע"ט לחץ כאן

 

 ריםלסיכום הדב 

   רואים שבשנים האחרונות הוא סובל כאלו ייסורים,

שמו  כך גם   מעל עם ישראל  סבל רק בכדי לעצור את ה

אליעזר, שם של חסד, שעוזר. ומסייע לעם ישראל עד  

רואה גזירות נוראות שהולכות  ש"  בימים האחרונים   שאמר

 להיות על עם ישראל 

   וחיבר תפילה ע"ז 

ל י כֹו ם כֹּ ם כּולֹו  רבֹונֹו ֶשל עֹול  עֹול  ל ה  ֶאת כ  א אֹוִתי וְׁ ַרפ  ל, תְׁ

 ,  363 =  ֹורֹונ אִמַמֲחַלת ַהק

ה  אּול  ה   50ִכי ַהגְׁ רֹוב  ִפיד   .. ,  363=   313קְׁ ַהקְׁ ִחיל לְׁ ַנתְׁ וְׁ

ין  ר ַעל ב  מֹּ ם  62ִלשְׁ ד  ירֹו  45א   ,  363=  256ַלֲחב 

י אֹות ֶשלֹּא ה  ל  ִנפְׁ ֶאה ִנִּסים וְׁ י ֶזה ִנרְׁ ד  ַעל יְׁ ם,  וְׁ עֹול  ִריַאת ה  ּו ִמבְׁ

ם כּולֹו.  עֹול  כ ל ה  ַקת ִדיִנים לְׁ ת  ֶיה ַהמְׁ ִיהְׁ  .. וְׁ

לבית   הרב מסתובב בשנים האחרונות מבית צריך לזכור 

כמעט ללא מנוחה בכדי לזכות את הרבים ומוסר את נפש  

 בכדי לקרב עוד יהודים לאביהם שבשמיים. 

 

 עדות אישית: 

 , וזה לתועלת אני לא מתבייש לכתוב את זה היות 

 , ככה בבית יודעים  תודה על כל דברהתחלתי לומר 

 עד שיום אחד קבלתי מכה מאוד כואבת  

 בידית של הדלת,   ונתפסה לי היד תוך כדי הליכה

 ... צעקתי אייי  

 אמר לי מהמיטה   4והילד שלי בגיל 

 אבא תגיד תודה..   -

הסתובבתי אליו והרמתי אותו עד התקרה וצעקתי מתוק!  

 ך ה' צבאות בהתגלמותו  אתה מלא 

 .. אמת  שזה ואם לך זה נקלט סימן 

 ואשרי הרב שהביא לעולם את התורה הזאת!!! 

 

 לכל אדם באהבה גדולה מילים אלה נכתבים עכשיו 

 

 אפשר להאמין או להאמין לדברים שנכתבו כאן  

 אפשר לפרש לכאן או לשם )תמיד יהיה מי שיגיד הפוך.. ( 

 

 בשכל ישר:  תחשבו 

ואנו בעולם הולכים כל בוקר במרוץ   ך גדול מהליש כאן 

הרי מתי שהוא כל יהודי  החיים ולא תמיד עוצרים לחשוב 

 בית המקדש  לבנות את  מאמין שה' רוצה 

 !! ולגאול אחת ולתמיד אותנו  

להיות איש עסקים טוב שלא מפספס הזדמנות   פחות ל

 אמר תהלים  המאמר הזה נמולהשקעה... 

   יא שליט"א, הרב אליעזר ברלנד בן עט  רפואתל

 ולחשוב ולהשתתף בצערו.   ,ללמוד להצלחתו ואף  

 

   תהיליםלקבלת פרקי קו פתחנו  )

 ( 08-6186360 לרפואת הרב

 

 אנו נמצאים בזמן של עת רצון ורחמים גדולים מאוד,  

 להיות אדישים.    עכשיו  אסור לנו

 :שנה אמר 40רב כדורי זצ”ל מלפני כ  הרי ה

בחירות ויהיה תיקו ולא  לפני שיבוא משיח הסימן הוא שיהיו 

 !! ציה ואחר כך יבוא משיח ייצליחו להקים קואל 

 !! מרגישים את זהממש 

 נזכה לגאולה ברחמים אמן!! מי יודע, אולי גם אנו 

 ן תג בה על ה ד פה של ה ב לחץ כ ן לס ט 

 
תגובות  וקישורים קבלת המאמר למייל ל

Lev.mevin1@gmail.com 

________ 

 רב: על המקורות נוספים לחומר  

  אינטרנשיונל   אתר שובו בנים -

huvubanimint.comhttps://www.s 

 על הרב ועדכונים שוטפים קו המידע   -

 02-8008800 

https://www.shuvubanimint.com/%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%a4%d7%a1%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%a5-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%93%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%90/
https://www.shuvubanimint.com/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%A0%D7%93/
https://www.shuvubanimint.com/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%A0%D7%93/
https://www.shuvubanimint.com/%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%A0%D7%93/
mailto:Lev.mevin1@gmail.com
https://www.shuvubanimint.com/

