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הדחק” בשעת  עליו  לסמוך  שמעון  רבי  הוא   “כדאי  
הרב אמר שרשב”י מקפיד על מי שמונע מאנשים לעלות אליו בהילולא 

שלו ופוגע ביום שמחתו. היתה שופטת שפסקה 

לפרק את כל מתחמי הכנסת האורחים והאהלים 

מסביב לציון הרשב”י, משמיים נענשה ונפטרה 

בפתע פתאום. וכתוב בזהר שע”י שידחק הערב 

רב את ישראל אז יבוא המשיח, ובמהרה יגיע 

עשרה  הקדש.  בארץ  רב  הערב  לשלטון  סוף 

מנשים  שמנעו  כיון  שנתם  תוך  מתו  צדיקים 

השמחה  ביום  להתערב  אסור  למירון,  לעלות 

 , להינזק  הציונים שעלולים  כ’’ש  הצדיק.   של 

ימנעו  הגזירה שלא  וצריך להתפלל שתתבטל 

אמר,  הרב  מירון.  הר  אל  מלעלות  מאיתנו 

אנחנו שובו בנים הולכים ויהי מה, אבל מה עם 

שאר הציבור, שצדיקים אומרים שזמן הילולת 

רשב’’י הוא זמן מסוגל להתגלות של משיח.

אחד מהצדיקים הנסתרים ששהה במירון, אמר 

שאסון מירון קרה בגלל שלא נתנו לרב להגיע 

יסתדר,  הכל  תשובה  נעשה  אם  אך  למירון, 

ברחמים.  להיגאל  ונוכל  הגזירות  כל  ויתבטלו 

משיח  בחי’  שהוא  הדור  בצדיק  שפגעו  בגלל 

שהוא ממתיק את הדינים ומבטל הגזירות מעל 

לוקח  והבזיונות שהוא  היסורים  ע”י  הדור,  כל 

על עצמו. אז לכן נמנע מעם ישראל להתקרב 

לצדיקים, לרבינו באומן, ורשב”י מירון, וקבר יוסף. וכשהיה פיגוע בבני 

ברק, הרב יצחק יוסף שליט’’א הגיע לאחד מהבתים ואמר בגלל שפגעו 

ברב גדול שישב סתם בכלא ולא מחו מספיק באו עלינו כל הצרות האלה. 

מובא במסכת שבת בדף מה = 45 מרמז על 45 הקדושים שנספו בשעת 

,שובו בנים.  - ר”ת ראש, ישיבת  ועוד רמז בדבר רשב”י  הדחק במירון. 

רצונו  שמבטל  מה  בחינת  שהוא  בצדיק  שפגעו  על  מרמז  מה”,  “ונחנו 

מכירת  את  הרבה  מזכיר  הרב  ולאחרונה  הביטול.  בתכלית  יתברך  לה’ 

יוסף שעדיין לא נתכפרה. לכן מורנו הרב מדי פעם מעורר אותנו לחשוב 

על המשיח, לרצות את המשיח, לכסוף למשיח, לעשות תשובה שמשיח 

כבר יבוא , ושכל כך רוצה לשמח אותנו ורוצה שיבוא כבר המשיח, וכל 

פעם אומר לנו תאריך אחר גם בשביל הסח הדעת, וגם שבתאריך הזה 

כלים למשיח. שנכין  לנו כבר  ורוצה שיהיה  לגאולה,  ראויים  נהיה  כבר 

עצמינו לקבל אורו של המשיח וזה ע”י תיקון 

לחבירו.  אדם  שבין  במצוות  ובפרט  המידות 

אז  שבלב,   358  = הנחש  את  שנכניע  וע”י 

נזכה לאורו של משיח = 358, וזה ע”י שמירת 

העיניים שיהיה לנו עין טובה אחד על השני.

ינהגם’’,  מרחמם  ‘’כי  רחמן  הוא  הצדיק 

‘’וירא  שכתוב  רבינו  משה  כמו  עלינו  מרחם 

כמה  רואה  הדור  של  והצדיק  בסבלותם’’, 

ושיעבוד  רב,  הערב  מגלות  סובל  ישראל  עם 

כבר  שיבוא  טוב,  לנו  שיהיה  ורוצה  מלכויות, 

הוא  לכן  מהצרות.  ויגאלנו  ברחמים,  המשיח 

כמו  משיח,  באמת  שנרצה  כיסופים  לנו  נותן 

יהיו  אם  זצוק’’ל:  מלובאביטש  הרבי  שאמר 

בבחינת  המשיח  את  שירצו  יהודים  עשרה 

“כנישתא חדא” ויבקשו אותו באמת מיד הוא 

מגיע, וה’ היה שולח אותו לגאול אותנו. 

כף  ישיבת  ראש  שליט’’א  סופר  יעקב  הרב 

בורוכוב  כנסת  בבית  בשיעור  אמר  החיים 

שצריך לרצות את המשיח, לא כדי שיסדר לי 

את העניינים הגשמיים. אלא באמת לאוקמא 

שזה  יתברך  לה’  וכשנראה  מעפרא,  שכינתא 

רצוננו באמת אז הוא יזרז את ביאתו. 

“בששית קולות בשביעית מלחמות במוצאי שביעית 
היא” דגאולה  אתחלתא  נמי  מלחמה  בא  דוד  בן 
נראה שהרב התכוון לומר שע”י המלחמה ברוסיה הקב”ה מכין אותנו 

גוג  כבר  זה  ואמר  דגאולה.  אתחלתא  מלחמה-  שכתוב  וכמו  לגאולה, 

ומגוג ממש. ושכל שפיכות הדמים של גוג ומגוג הייתה כבר בשואה. 

ים’’. כתוב  יַח ִמן ַהֲחּלֹנוֹת ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרכִּ גִּ ְתֵלנּו ַמשְׁ ‘’ִהנֵּה ֶזה עוֵֹמד ַאַחר כָּ

עם  את  יכינו  אדר  בחודש  כבר  הגאולה  לפני  השירים,  שיר  במדרש 

אייר התשפ”ב | גליון מס.2

מורנו הרב אמר היכונו סופית למשיח! מורנו הרב מאד רוצה שנעשה תשובה, ושכבר השנה שנת תשפ’’ב נזכה לביאת הגואל צדק, לכן 
כבר באדר א’ חודשיים לפני ליל הסדר רצה מורנו הרב לפעול לנו משיח, ואמר ברבים זהו זה סופית משיח כבר מתגלה בליל הסדר, וכולם צעקו 

מלמטה אמן, ואחרי כמה ימים אמר שגם בפורים יכול לבוא המשיח ואמר אמן, אמן. 

קט.  פט,  פח,  פג,  פ,  סח,  ס,  לו,  לה,  לא,  הברית!  לשמירת  מסוגל  הנבחרים  פרקים 

לרפואת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט”א
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ישראל שהולך להיות גאולה ע’’י מלך המשיח שיודיע לנו שבניסן נגאל. 

וכבר באדר א’ פוטין פתח במלחמה, ומה שאמר מורנו הרב שבי’’ד אדר 

ב’ בפורים יהיה גילוי משיח ולא הבינו כוונתו הקדושה ואז נפטר הרב 

חיים קנייבסקי זצוק’’’ל. שזה היה בחי’ גילוי משיח. וכשהרב הספיד אותו 

ואמר שהיה בו בחי’ משיח ממש, ונשמה כזאת לא תהיה עד ביאת גואל 

צדק , ר”ת מרן שמריהו יוסף חיים יוצא משיח. מורנו הרב אמר הייתי 

שכן שלו וזכינו לראות אדם שלא זז דקה ושניה מהספר, והלך להיכל 

קן ציפור לזרז את המשיח, וגם מורנו הרב אמר שהיתה גזרת שמד והוא 

כיפר עלינו ולא זכינו שהוא ימשיך לחיות עוד אתנו, אבל באמת אמר 

הגאולה  אז  הגאולה  עיכוב  יהיה  ולא  נזכה  שאם  בית  במעצר  למפקח 

לקראת  שיהיה  בא,  דוד  בן  שביעית  מוצאי  השנה,  בסוף  סופית  תהיה 

רק  לגאולה,  וזמנים המסוגלים  זה אמת  כל התאריכים  תשפ’’ג. באמת 

ובתשובה  בתורה  יותר  לעסוק  להתקדש  שלנו  בהתעוררות  תלוי  שזה 

במצוות וגמילות חסדים, ואז נהיה ראויים להיגאל. שהרב אמר אלו שנים 

של משיח שכל עם ישראל יעשה תשובה.

מורנו הרב אמר אף אחד לא מבין בשלימות איך תהיה הגאולה, אבל 

נבואות.  ויהיה  לפני  הנביא  אליהו  יבוא  להתכונן,  אותנו  יכינו  הצדיקים 

שמענו מהאוטיסטים שנזרקה להם נבואה שהמשיח עומד להגיע, והם 

יגלו מי זה המשיח, כמו האוטיסט בנימין גולדין שמגלה מי זה המשיח 

ע’’י שנגלה אליו אליהו הנביא, ומורנו הרב אמר לגלות את המסר שלו 

לאחר הפסח כמו שנשמע בקו האוטיסטים. 

כתוב שמשיח יהיה בתחילה כבר פה, רק שיהיה רשות להתגלות לצדיקים 

מלחמות,  שביעית  נהרסת,  אוקראינה  מלחמות,  רואים  והנה  תחילה, 

אנחנו בתוך הגוג ומגוג וכשתהיה הגאולה יבינו כולם איך כל המדרשים 

זה מסתדרים. הנה כולם התפלאו שפוטין פתח  זה את  אפי’ הסותרים 

במלחמה בחודש אדר זה סימן על הכרזה לגאולה, מלחמה התחלה של 

מוקלט,  וזה  בחייו  עוד  זצוק”ל  אברג’יל  יורם  הרב  וכמו שאמר  גאולה, 

שפוטין יפתח חזית גם מול ארצות הברית וישמעאל יתעורר ואז כבר 

‘’ונשגב ה’ לבדו’’ וילחם בהם וכך תבוא הגאולה. וזה מה שאמר מורנו הרב, 

פוטין עוד יכול להגיע לכאן, כי פוטין זה אדום האמיתי  ‘’וביום בא גוג 

על אדמת ישראל’’, הוא כבר רוצה חלק בירושלים, ואמר מורנו הרב לא 

רק ישמעאל רוצים את ירושלים אלה כל אומות העולם, וכתוב ‘’ואספתי 

את כל הגויים על ירושלים למלחמה’’ ,עכשיו רק תחילת גוג ומגוג וכבר 

מאיימים בטילים גרעיניים, וכך אמר בנימין האוטיסט בנבואה, שפוטין 

זה מה שכתוב ‘’מעמיד אני עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן ועושים 

תשובה ונגאלים”, אז לא סתם הרב אמר שבליל הסדר מתגלה המשיח, 

זה  מי  ונבין  שנדע  עד  זמן  ייקח  רק  אתנו,  כבר  הוא  התגלה,  כבר  הוא 

המשיח, ונזכה לקבלו ולא נגיד ‘’למשוגע זה חיכינו’’, כלשון המדרש פרקי 

‘’שביעית מלחמות’ כמו שאמר הרב  זז בעולם  היכלות. אז הנה משהו 

פינטו שאנחנו עכשיו בשלב האחרון שיהיה מלחמות ואחר כך ‘’משיח 

מתגלה’’, מורנו הרב כתב באחד התפילות שהשפעת ליל הסדר ממשיך 

עד שבועות וכל שנה בד’ סיון אם זוכים אז מתגלה האיילה שתיקח אותנו 

למערה של משה, “נקרת הצור”. מורנו הרב לאחרונה הרבה מרבה לדבר 

על המערה של משה שהיא חלק מהגאולה, וכמו שמשה היה צריך את 

להוציא  כדי  יוסף  עצמות 

ממצרים,  ישראל  עם  את 

כך הרב שר הרבה על אומן 

הקדוש  רבינו  זכות  לעורר 

מהגלות  אותנו  שיוצא 

האחרונה. 

שיהיה  רוצים  כבר  אנשים 

שתבוא  העיקר  ומגוג  גוג 

כתוב  ובמדרש  הגאולה, 

ישראל  לעם  שיודיעו 

להיגאל  להתכונן  באדר 

בניסן, ואמר לי אחד מרבני 

כתב  שהרב  הקהילה 

שסיום  התפילות  באחד 

נזכה למשיח, שהאורות של פסח  ואולי  ליל הסדר מסתיים בשבועות 

עד  ליל הסדר  את  הרב המשיך  והנה  ימי הספירה,  בתוך  גם  ממשכים 

שעה חמש לפנות בוקר ולמחרת בשבת הרב התפלל באולם התפילות 

אחרי  למחרת  עד   17:30 כל החסידים מממנחה של שב”ק בשעה  עם 

תפילת שחרית  בשעה 7:40, וכל יום זוכים לקיבוץ גדול של אנ’’ש כמו 

אומן ראש השנה תחת ביתו של מורנו הרב וכל הציבור מוזמן.

“אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין 
אלא הקב’’ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן 

וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב”
רואים מה קורה בעולם, ושיש פורענות בגויים וכל זה אינו אלא בשביל 

מה  להתקיים  עלול  תשובה  נעשה  לא  שאם  תשובה,  שנעשה  ישראל 

ָרֵאל ְנֻאם ֲא-דָֹני ה’  יוֹם ּבוֹא גוֹג ַעל ַאְדַמת ִישְׂ ּיוֹם ַההּוא בְּ שנאמר “ְוָהָיה בַּ

ּיוֹם ַההּוא ִיְהֶיה  י ִאם לֹא בַּ ְרתִּ בַּ י: ּוְבִקְנָאִתי ְבֵאׁש ֶעְבָרִתי דִּ ַאפִּ ֲעֶלה ֲחָמִתי בְּ תַּ

ָרֵאל” יחזקאל לח יח-יט דוֹל ַעל ַאְדַמת ִישְׂ ַרַעׁש גָּ

מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל מתפחדים ומתרעשים שלא יבואו 

עלינו, ומורינו הרב אמר שזה פוטין, ואם עושים תשובה  אומרים להם כל 

מה שקורה זה לטובתכם שתהיה גאולה שלא תהיה אחריה גלות.

חסידים  ליטאים  גאולה,  על  לדבר  מרבים  למלחמה  פוטין  משנכנס 

מסורתיים עוברי אורח במכולות בבית כנסת בבית מדרש כולם אומרים 

מה שקורה ברוסיה זה סימן שאנחנו ממש בסוף הגלות, ולקראת גאולה. 

ומורנו הרב אמר שכבר  כתוב בגמרא מלחמה היא אתחלתא דגאולה, 

התחילה מלחמת גוג ומגוג, ולפני שלושים שנה עם נפילת מסך הברזל, 

ולפני  עצמאית,  מדינה  שתהיה  במתנה,  אוקראיינה  את  מסרה  רוסיה 

לרפואת הרבנית תהילה בת לאה תליט”א

מורינו הרב ברלנד שליט’’א בניחום אבלים אצל רבי 
חיים זצ’’ל על פטירת אשתו הרבנית בת שבע ע’’ה

הרב חיים קנייבסקי זצ’’ל ברגע של ישוב הדעת
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של  בגמרא  ראינו  בכח.  אוקראיינה  את  בחזרה  תכבוש  היא  הגאולה 

שוטנשטיין פירוש, שגוג זה רוסיה, וארץ המגוג זה אוקראינה. גוג יצא גם 

במספר 12, וגם דוב  )הדב הרוסי( במספר 12.

הגר’’א מוילנה כתב כשתראו את החיילים הרוסים מתקדמים לכבוש עד 

טורקיה , את האי קרים. תכינו את בגדי שבת, וזה סימן שהולכים לקבל 

פני המשיח, ולא נשאר הרבה זמן לא תהיה עוד גלות. אשרי מי שהספיק 

הצדיקים  לכל  לשמוע  ומתחזקים  משיח,  גילוי  לפני  בתשובה  לחזור 

שזה  הדור  של  הזרה  העבודה  הטומאות  כל  את  לזרוק  הרב  ולמורנו 

רוצים  ישראל  עם  כי  הטמאים,  המכשירים  וכל  והאינטרנט  האייפונים 

משיח. ומה שאמר הגר”א להכין את בגדי השבת כלומר בגדים לבנים 

הכוונה להיות נקי מחטאים ולהזדרז לעשות תשובה כמו שנאמר ‘’בכל 

עת יהיה בגדיך לבנים’’ שהנשמה תהיה נקיה מחטא. 

מאברך  ששמענו  וכמו  הזה,  לזמן  חיכו  דורות  במשך  עולם  צדיקי  כל 

שהיה אצל מרן שר התורה הרב חיים קנייבסקי זצוק’’ל כמה ימים לפני 

שנפטר וראה על הקיר תלויה חליפה, ושאל את בני הבית מה זה? אמרו 

לו שהיא היתה כל הזמן בארון ועכשיו לאחר מה שקורה באוקראיינה, 

שהגר’’א אמר להתכונן הוא מתכונן כפשוטו. לכן הוא אמר להוציא את 

‘’אם  החליפה מהארון. ואמר הרב חיים קניבסקי זצוק’’ל כתוב בגמרא 

ראית אומות מתגרות זו בזו צפה לרגלי משיח’’ להתכונן למשיח להכין 

בגד לבן. מורנו הרב אמר עוד כשהיה בגלות שעל תאריכים האלו ניבא 

דניאל לפני אלף שלוש מאות שנים, שכתב ‘’אשרי המחכה לזמן הזה’’ 

‘’ברוך שהחיינו וקיימנו לזמן הזה’’. 

כתוב בנביאים ובכתובים שלפני הגאולה הסופית תהיה מלחמה גדולה 

הנקראת גוג ומגוג. החפץ חיים כתב שהיא תתחלק ל-3 פעמים, מלחמת 

מהראשונה  קשה  יותר  השניה  והשלישית.  השניה  הראשונה  עולם 

והשלישית יותר מהשניה תהיה מלחמה גדולה ולפי הגר’’א היא תהיה 

12 דקות שזה אטומים, ואלו שישארו יתאחדו הנוצרים והאיסלם ויבואו 

להילחם נגד המשיח ונגד עם ישראל לכבוש את ארץ ישראל כדי להגיע 

לירושלים, ויגידו כל הבעיה זה היהודים כיון שיסברו שהמקום הקדוש 

10 שביעיות ממלחמת  ואמר שהיא תהיה לאחר  הר הבית שייך להם, 

עולם השניה ועכשיו אנחנו בדיוק בשנה השביעית ה-11 ופרצה מלחמה 

תתחיל  שהיא  צדיקים  דואלי,  הרמ”א  וכתב  לאוקראיינה,  רוסיה  בין 

נגד  וילחמו  ותובל’’,  משך  ‘’נשיא  נקרא  הוא  פוטין  והנשיא  ממוסקבה 

ארצות הברית, וסין ואירן יתערבו ציר הרשע נגד העולם, ונגד ישראל, 

גוג  בתחילת  עכשיו  ואנחנו  ילחמו,   כורחם  בעל  שירצו שקט  ומדינות 

אומות  שבעים  שזה  הגויים  כשכל   ,70 בגימטריה  ומגוג  גוג  כי  ומגוג 

וכתוב בנביא שבגבולות ארץ   , זה הסוף  ישראל תדע  נגד עם  יתאחדו 

ישראל תהיה להם מפלה ‘’ונתגדלתי ונתקדשתי לעיני העמים’’ ונשגב ה’ 

לבדו ביום ההוא השאלה אם משיח יתגלה לפני או אחרי, ומובן מדוד 

המלך בפסוק ‘’על ה’ ועל משיחו’’ שהמשיח יתגלה לפני גוג ומגוג, ואז 

יגידו כל הבעיה זה היהודים ויתגלו עשרת השבטים עם שבט ראובן ובני 

ומורנו  בגויים, לכן צריך להיות מוכן בבגדי שבת  יעזרו להילחם  משה 

הרב אמר כבר פעמים שצריך להכין בגד בארון לייחד אותו למשיח וכך 

זוכים לקיים ציפית לישועה.

מורנו הרב אמר שאלו שנים שכל עם ישראל יעשה תשובה, גם הרשעים 

והמשיח  ולשבי פשע ביעקב’’.  גואל  ‘’ובא לציון  נגאלים  ומיד  הגדולים 

עצמו, הרב אמר יזרז את מצוות התשובה ואיך זה יקרה? הרב אמר ברוח 

שפתיו של השירים והניגונים והלימוד זכות, ימית רשע. הכוונה שימית 

את הרשעות עד שלא יהיה רשע שלא ירצה לעשות תשובה. ומורנו הרב 

כוח  אין  נגאל?  מתי  אותו  קהל ששאל  בקבלת  ברק  מבני  לאחד  אמר 

משיחי’’  קץ  ‘’ויקרב  קץ  של  שנים  אלו  לו  ענה  הרב  אז  גאולה!  רוצים 

ואנחנו בסוף עקבתא דמשיחא בסוף זמן של אחרית הימים.

יוסף  מור  הרה”צ 

שליט’’א  גולן 

היה  אמר כשהרב 

שכתוב  בגלות 

שיהיה  במדרש 

הכנה לעם ישראל 

מחודש  כבר 

אדר. שיבשרו לנו 

הולכים  שאנחנו 

רוחנית  להיגאל 

ואמר,  וגשמית 

מהמדרש  שמובן 

הוא  הרב  שמורנו 

את  שיבשר  זה 

והנה  הגאולה. 

כבר עכשיו באדר 

להתכונן  אמר  ב’ 

לליל הסדר שכבר 

משיח  יהיה  זה 

אומרים  סופית. 

איזה  נאמר  שלא 

כבר  חודש  תוך  איך  ישראל  עם  כתוב במדרש שישאלו  כי  ליל הסדר, 

אמורים להיגאל, ומה עם הגזרה של שיעבוד מלכויות אז המדרש כותב 

שיעבוד  צריך  ולא  סמטרפיה  לברבריה  גולה  אחד  ישראל  לעם  שיענו 

נגלה  שלא  כולם  בשביל  גלה  כבר  הוא  שנים,  ארבע  גלה  הרב  ומורנו 

בישראל,  העולם  אומות  שיעבוד  את  עי’’ז  ומבטל  ומגוג  גוג  במלחמת 

ועל מדרש זה אמר הרה’’צ מור גולן יוסף שליט’’א שזה מרומז על מורנו 

הרב שליט’’א מה שלקח גלות כמה שנים לארץ העמים כדי שהגאולה 

תבוא ברחמים וחסך לנו גלות מהארץ שבמקום זה הדינים עברו לגויים 

והנה עכשיו הם בהפגזות במקום מושבם וגולים כ- 10 מיליון איש מחוץ 

לבתים.   

לרפואת הרב שלום בן ימנה שליט”א

מורינו הרב שליט’’א בכותל בחוה’’מ פסח

מורינו הרב שליט’’א בכותל בחוה’’מ פסח מוקף  בחסידים
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להתכונן חזק לגאולה! מורנו הרב ציווה לשבור את האייפון שזה הע’’ז 

וזה גם חלק ממלחמת  יותר מ 500 שערי טומאה  של הדור, שזה כבר 

גוג ומגוג הרוחנית, מלחמה  שרבים חללים הפילה עד שתנאים פחדו 

להיות בדור הזה, ומורנו הרב רוצה שכולם יזכו לגאולה ומבקש בשיעור 

לבחורים לא להחזיק בסתר מכשיר טמא שהורס כל חלקה טובה מוריד 

ר’’ל את החשק ללמוד ולהתפלל וצריך להיות נקי מכל רבב של חטא, 

אהרון  לרה”צ  הרב  מורנו  ואמר  לבנים’’  בגדיך  יהיו  עת  ‘’בכל  שנאמר 

פיינהדלר שליט’’א ראש ישיבת מחנה ישראל שבא לבקר את מורנו הרב 

הרב,  ברצון  הגיע  למחרת  וגם  תרומה,  פרשת  מוצ’’ש  הישיבה  בתוככי 

ונתן שיחה נגד המכשיר הטמא כי אמר שלרב יש כוח השפעה וציבור 

גדול ונתן דוגמאות שאפשר להשתמש לצורך פרנסה בלי אייפון טרף, 

והראה לרב ספר חדש שיצא נגד אייפון ואז הרב אמר המחזיק אייפון לא 

יזכה לראות את הניסים, שטילים יפלו לידך ולא יקרה כלום הם יהפכו 

לסוכריות. 

גם לפני פיגועי אוסלו הוא הגיע לישיבה בעיר העתיקה וצפה את העתיד 

שהולך להיות צרות לפני המשיח, פיגועים ועוד, ואמר הכל בגלל פגם 

הידוע, ומורנו הרב הקריא מסוף ירושלמי זרעים פרק רביעי אמר רבי 

יונה בשם רבי חלבו המת שימות בזמן מלחמת גוג ומגוג אין לו חלק 

לעולם הבא, הרב הסביר הרי כל ישראל יש לו חלק לעולם הבא, אלא 

ע’’י עברות כמו כרת  זמנו  ימות קודם  הרב הסביר שהכוונה מי שהוא 

בגאולה  עכשיו  שיהיו  הניסים  חלק  את  לראות  יזכה  ולא  יפסיד  הוא 

בידיים, אבל הכוונה שאדם עושה  זה לא  והסביר החיים  ישראל.  לעם 

מורנו  אמר  ולכפר  באדם.  תלוי  וזה  זמנו,  קודם  ומת  כרת  של  עברות 

הרב להרבות בתיקון הכללי,’’ ומרדכי יושב בשער המלך’’ כמו שכתוב 

בליקוטי מוהר’’ן שמשיח לא יכול להריח ריח של עוון בעיקר של פגם 

הברית, לכן ה’ ריחם עלינו בדור הזה ושלח לנו צדיק רחמן, רבינו כותב 

בתורה ז’ חלק ב’ “כי מרחמם ינהגם” שעיקר הרחמים זה להוציא את עם 

ישראל מעברות ומורנו הרב גילה עוד עשרה מזמורים פרקים נבחרים 

שעוזרים גם לא להיכשל להבא כי רבינו מתקן רק למי שקרה לו בשוגג 

אבל מי הבטיח שלא ישוב לחטא כתוב ברמב’’ם התשובה מתקבלת עד 

שיעיד עליו יודע תעלומות שלא יחטא שוב, והרב הביא עשרה מזמורים 

שעוזרים גם להבא. ‘’ומרדכי יושב בשער המלך’’ רמז למורנו הרב שהוא 

גם בדורנו יש את מרדכי של הדור יושב בשער המלך להכניס את כולנו 

“תינתן לי שאלתי  יהודי, ומבקש מה’  לקדושה ומבקש רחמים על כל 

מידי  ערבנו  ‘’אנכי  לגאולה.  יזכו  שכולם  עולם  של  ממלכו  ובקשתי”, 

תבקשנו’’ רבי נתן כתב שהצדיק ערב לקב’’ה שיעשו תשובה ויגאלו.      

אסירייך לשלום  תשאלי  הלא  אומן  אומן  אומן 
מורנו הרב אמר צריך להתפלל שלא יהיה קשה להגיע לאומן אין שדה 

וצריך  עוקפות,  בדרכים  לטוס  נצטרך  ר’’ה  ולאומן  נהרס,  הכל  תעופה 

להתפלל להמתיק  את גזרת הציונים שלא רוצים שנעלה להר מירון, לכן 

מורנו הרב רוצה לעשות עצרת בכותל שבוע לפני מירון. בעצרת האחרונה 

בחברון שהתקיימה לפני מגפת הקורונה, סיפר אחד המתפללים שהיה 

הגאולה  את  לאחר  אפשר  שאי  אמר  הרב  שמורנו  הרב  למורנו  סמוך 

“יוצאים לדרך”. ואמר שלאחר 26 פעם שאני אהיה בחברון יתחיל תהליך 

גאולה והצרות מזרזות את הגאולה כדי שנצעק אל ה’ כמו שנאמר “ותעל 

שוועתם אל האלוקים”, ואנחנו בשלבים מתקדמים של הגאולה.

והאוקראינים  הגאולה  בקץ  חלק  היא  לאומן  נסיעה  כל  כותב  נתן  רבי 

השנה  לראש  לטוס  מאנשים  מנעו  הקורונה  ובזמן  לברסלבים  חטאו 

ויזות שחורות.   200 נתנו  והרב אמר  הגבולות.  וסגרו את  באומן תש’’פ 

ובתשפ’’א הערימו קשיים בירוקרתיים לכן הם נענשים עכשיו, ותתפללו 

שלא יסגרו השערים .לכן בגלל המלחמה מורנו הרב כל יום שר ‘’שירי 

אומן’’ להמתיק דינים שלא יהיו בעיות בנסיעה לראש השנה תשפ’’ג. 

רבינו אמר ‘’הראש השנה שלי עולה על הכל’’ וכל העולם תלוי בראש השנה 

שלי, גם האוקראינים תלויים בראש השנה של רבינו הם זרקו אותנו בקור 

הרוסי בגבול בלארוס מידה כנגד מידה בלארוס עוזר לרוסים להילחם 

באוקריינה. מורנו הרב אמר שהציון הקדוש הוא בחי’ נקרת הצור שמשם 

הושתת העולם, ועתידה ארץ ישראל להתרחב עד אוקריינה, וירושלים 

יבשתי  וניסע  אסד  עם  חוזה  ונעשה  יום  יבוא  שעוד  ואמר  דמשק  עד 

לאומן, שהגאולה באה ביחד עם אומן, כמו שמשה רבינו היה צריך את 

עצמות יוסף כך משיח יצטרך לגאול אותנו ע’’י  שיביא את כולם לציון רבי 

נחמן מברסלב, ובא לציון גואל בזכות הציון יבוא הגואל , ותהיה שמחה 

גאולה  עולם. 

אמרו  שחז’’ל 

אחריה  שאין 

ונזכה  גלות 

כהנים  לראות 

ולוים  בעבודתם 

בשירם ומנצחים 

בבנין  ומנגנים 

מקדשינו  בית 

היכלנו  בדביר 

שנאמר בשישית 

שביעית  קולות 

מלחמות מוצאי שביעית בן דוד בא, שביעית גמטריה תשפ’’ב, וגם הר’’ת  

‘’האש שלי תוקד עד ביאת המשיח’’  יוצא במספר תשפ’’ב, שמורנו הרב 

אמר תהיה שנת פלאות בשפע. מורנו הרב אמר לא לפחד ממה שקורה 

בשבילכם  עשיתי  מה שעשיתי  כל  לטובתנו  זה  הכל  פוטין  עם  עכשיו 

וצריך להתכונן סופית להתגלות משיח צדקינו.

המלך  בטבעת  וחתום  יהיה  אי’’ה  הסדר  בליל  שכבר  אמר  הרב  מורנו 

ואין להשיב יהיה חתימה של גאולה, ורבי דוד אבוחצירה שליט’’א אמר 

להזדרז לעשות תשובה ומורנו הרב הוסיף ואמר שלאחר המלחמה יהיה 

קל להגיע לאומן, ואפשר ליסוע לצדיק ר’ ישעיל’ה מקרעסטיר בהונגריה 

לע”נ יונתן חבקוק הי”ד
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יום  כל  ומורנו הרב  יהיו שקל,  לאומן. מחירי הטיסות  ומשם להמשיך 

אומר לאחר התפילה לא לפחד לטוס אפי’ בזמן המלחמה שלוחי מצוה 

נציג  וגם  נפגע,  ולא  ניזוקים, כמו המוהל כהן שטס למול באודסה  לא 

איחוד ברסלב הרב בן נון אמר אנחנו שומרים על הציון ונשארים כאן 

בצל המלחמה הרב אמר גם כשיבוא יום ותהיה מלחמה, לאומן טסים 

זה לא שייך לנו, והנה ניסים הרוסים לא פוגעים באומן, ועכשיו הרב אמר 

כולם יגיעו לאומן בקלות. לכן מורנו הרב כל יום ‘’שר שירים שרבינו אמר 

וריקודים  שירים 

את  ממתקים 

וכמו  הדינים, 

השנים  כל  שפעלנו 

ע’’י שירים וריקודים 

שיפתחו השערים.

דעביד  מאן  ‘’’כל 

רחמנא, לטב עביד’’ 

הרב  מורנו  אמר  אז 

לטובה  שהמלחמה 

שנטוס  שהפעם 

יהיה  ולא  לאומן 

ולא  קליפות  שם 

כמו  מכירות,  שוק 

בלי  בעבר  שטסנו 

עבדים רעים שקלקלו מראה טעם וריח,  כי יש לצערנו שהפכו את אומן 

לקרנבל, ואומן זה מקום של תפילות ותשובה, שהגאולה אמורה לפרוץ 

מאומן. ועוד לפני כמה שנים כשיצא מביהכנ”ס השול בירושלים אמר 

מורנו הרב שגם משיח יהיה כמו שוטר שיסעו לאומן. והרב שלום ארוש 

שליט’’א שמע מהר’ לוי יצחק בנדר זצ”ל משיח יקח את עם ישראל 40 

שנים לאומן ,כנראה שטסנו כבר 40 שנים, גם הרב אליעזר שלמה שיק 

זצוק’’ל אמר בשיעור ביהכנ”ס יזדים בירושלים כשהזמין אותו מרן הרב 

עובדיה יוסף זצוק’’ל לדבר ברבים הוא דיבר שם על אומן, ואמר עושים 

לו מניעות להביא לאומן בעלי תשובה, ואמר לא יעזור להם אני עוד יביא 

לאומן מיליון יהודים וכולם מחאו כפים, כי אומן עוזר לחזור בתשובה, 

ולכן המשיח בא בחלום לר’ עובדיה זצו’’קל ואמר לו אני מתעכב כי יש 

מיליון שלא יודעים מה זה קריאת שמע, ובאומן מקבלים עול מלכות 

שלא  נלחם  הכי  הרע  היצר  לכן  שמים 

הפחד  את  לשבור  וצריך  לאומן,  נגיע 

ולהגיע לשם גם בזמן מלחמה שכל טיל 

הרב  , שגם בשואה אמר  כתובת  לו  יש 

מי שהאמין ברבינו ניצל, וסיפר שיהודי 

אחד עבר את כל השואה שאמר תמיד 

הרב  ואמר  מברסלב,   נחמן  ר’  בזכות 

חי בדרשה  זצוק’’ל כשהיה  שלמה שיק 

במיגומטר באומן לתלמידיו שיש קבלה 

מאומן,  תתחיל  שהגאולה  אנ’’ש  מזקני 

וגם אם אני לא הייתי בא מבחי’ רפואית 

תמשיכו להגיע. 

אומן הלא תשאלי לשלום אסירייך מורנו 

באזור  שנשארו  לאלו  חיזוק  נתן  הרב 

מהבית  דיבר  הרב  מורנו  באומן,  האש 

הרב  שארגן  לעצרת  ישיר  בשידור  שלו 

אוקראינה  יהודי  להצלת  התפילות  באולם  שליט’’א  שיינפלד  יהודה 

ולאלו שנתקעו באומן בגלל המלחמה וגרים שם, והעבירו את הדיבורים 

בשידור ישיר לאומן וזה תוכן דברי קודשו של מורנו הרב: אשריכם וטוב 

לכם לאלו שבאומן שאתם מחזקים את יהודי אוקראינה החפים מפשע’’ 

שלא עשו שום דבר רע, וכל אלו שגרים באוקראינה הם היהודים הכי 

צדיקים בפרט אלו שנמצאים עכשיו באומן שאין ערוך למעלתם, וכל 

המתפלל עליהם יזכה לעולם הבא, ובעזרת ה’ כולם ינצלו וששום יהודי 

, רק צריך  ה’  ובעזרת  יפגע, פוטין הודיע שהוא לא פוגע ביהודים,  לא 

להיזהר מטילים טועים כי לא יודעים כמה זמן המלחמה תימשך, ומקווים 

שעד הדלקת נרות היא תיגמר, וגם שיבח את אלו שטסו לא’ ניסן, ובירך 

שכולם עוד יעלו ארצה, וניסע לאומן, ובזכות שאתם מתפללים עליהם 

לשכלים  ונזכה  הקדושה,  שערי  חמישים  וכל  שמים  שערי  כל  יפתחו 

מלחמות,  בשביעית  שכתוב  כמו  הגאולה,  את  ולראות  לגמרי  חדשים 

השנה  עוד  יתגלה  ומשיח  השלימה,  הגאולה  תהיה  המלחמה  ובזכות 

במהרה  הזאת 

בימינו אמן. 

הרב שליט’’א בנסיעה לאומן בימי הקומניסטים

לע”נ בועז גול הי”ד
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וחיים  תורה  כולל  ראש  שליט’’א,  בעדני  הרב  הרה”ג 
את  לבקר  הגיע  התורה,  חכמי  מועצת  וחבר  ברק  בבני 
נאווה  במשכנו  שליט”א,  ברלנד  אליעזר  הרב  הגה”צ  כ”ק  מורינו, 
קטן  פורים  שושן   – בירושלים  בחומה השלישית  קודש שברחוב 
תשפ”ב. הביקור הוא ממש מסמך מרגש על שיחה קדושה בין שני 

הצדיקים תלמידי חכמים שכול עסקם רק בתורה הקדושה. בביקור 
שומעים את הרב בעדני שליט”א שמספר למורינו הרב ברלנד על 
חידוש שהיה לו, הרב שליט”א עונה לו במקורות והשיחה מתעלה 
לעיון בעניני פורים ומסכת חולין – “חידודה קודם לליבונה”. למה 
חז”ל תיקנו את פורים באדר ב’? הרי צריך לסמוך גאולה לגאולה.., 
המצווה של המגילה זה לא דאורייתא, זה דרבנן, אז אפשר לדחות 
את זה לאדר ב’, אבל השמחה והזכר ע”י אכילת משהו טוב צריך 
לקבוע ביום המובחר, גאולה לגאולה, לכן מדאורייתא צריך לעשות 

משהו זכר באדר א’.” 

הרב  מורינו  לפורים?”  זה  את  מכין  “כבודו  שליט”א:  בעדני  הרב 
“כבודו  בעדני:  הרב  בחולין..”  שמובא  כמו  “כן!  שליט”א:  ברלנד 
מסכים עם מה שאמרתי מדעתי על גלות מצרים? שהגלות באה 

לטהר מזוהמת הנחש?” 

מורינו הרב שליט”א: “בוודאי, זה חידוש חדש לגמרי.., רבה שאל את 
ר’ זירא, מביא את זה בעל ההפלאה שר’ זירא אומר שחידודה קודם 
לליבונה, שאם אדם שוחט בסכין, הרמ”א חולק על זה, אבל אנחנו 
פוסקים כמו השולחן ערוך, כמו הרמב”ם שחידודה קודם לליבונה 
אפילו כהרף עין, צריך לעשות את זה מהר מהר.” “זה המחלוקת בן 
רבה לר’ זירא.., ר’ זירא פוסק בחולין שחידודה קודם לליבונה, כל 
זה מאמר של ר’ זירא, כאן רבה גם שוחט את ר’ זירא. הם רצו לראות 
אם חידודה קודם.., איך זה פועל בדיוק, רבה לקח סכין מלובנת.., 
זה החידוש של ההפלאה שאמר את זה כדרך מליצה.., למה דווקא 
שחטיה.., השולחן ערוך מביא ביורה דעה בסימן ט’ שצריך לעשות 
את זה מהר..? “קם רבה שחטיא לר’ זירא.., למה בפורים? כי הוא 
ידע שאז הוא יכול להחיות אותו.., שקודם ליבנו את הסכין ואחרי 
זה שחטו.., ואומר בעל ההפלאה שאע”פ שזה נאמר בחוכה אנחנו 
נלמד את זה כפשוטו.” “בעל ההפלאה, ר’ פנחס מפרנקפורט שהיה 
את  אמר  מניקלשבורג,  הורוויץ  שמעלקא  שמואל  רבי  של  אחיו 
זה שלומד  זה כבדיחה לשמחת פורים.., מילה דחידודה, חידודה 
הרבה גמרא, ליבונא זה כשמתלהבים בעבודת ה’, זה שאדם נהיה 
ברסלב, הוא כבר קופץ על שולחנות, רוקד ברחובות – צריך האדם 
להיות חידודה, ליבונה זה ההתלהבות, האש, “כמין מטבע של אש 
הוציא הקב”ה מתחת כסא כבודו והראה למשה”, מה זה מטבע של 
אש?” “מילא את הלבנה צריכים להראות, כי לא יודעים איזה גודל 
הלבנה כל רגע משתנה, אבל מטבע, לוקחים מטבע של 10 שקלים, 
צריכים של אש דווקא להראות לו?” “אלא זה בא לכפר על עבודה 

אפשר  יהודי  כל  אש,  הוא  יהודי  שכול  ומרמז  יוסף  ומכירת  זרה 
להחזיר בתשובה, אם היינו זוכים היינו מחזירים את כל עם ישראל 
בתשובה. כל יהודי רוצה לחזור בתשובה, רק שמבלבלים אותו כל 
היום שאומרים שהרבנים גנבים, הנה הרבנים ככה, מציגים כאילו 
במאה שערים זורקים אבנים 24 שעות.” “רבה ידע שר’ זירא ימות 
– איך הוא משאיר  וזה גם שאלה  ויחיה, הוא החיה אותו למחרת 
אותו מת יום שלם, אם אדם נפטר מיד קוברים אותו. רבינו אומר 
שבכלל לא צריך לקחת את האדם לבית קברות צריך לקבור מיד. 
כתוב שהמת מצטער שהוא מת, הוא רואה את הכול, הוא מרגיש, 
הוא לא יכול לסבול את הבושה שהוא מת וכולם עוד חיים, הוא 
ויקברו  המיטה  מתחת  שיחפרו  המקום,  על  אותו  שיקברו  רוצה 
ר’  את  לקבור  צריך  רבה  היה  כך  שאם  המהרש”א  “שואל  אותו.” 
זירא, אלא זה היה ב- יד’ אדר והוא ידע שלמחרת ב טו’ הוא יחיה 
אותו, הוא חיכה ל- טו’ כי אז אפשר להחיות מתים, בפורים קטן 
כל האנשים בתשובה, עכשיו  ולהחזיר את  להחיות מתים  אפשר 
הרמב”ם בטהרה מביא  אש..”  זה  יהודי  זה מקדש של אש שכול 
שאפילו שוחטים לאדם שני סימנים. נפקא מינא לגבי כהנים אם 
הכהן צריך לצאת אם מישהו מת, יש פה את הספר דעת אמונה 

על טהרה של הרב חיים קניבסקי, אדם הרי לא מת מיד.הכהן יכול 
בינתיים לשאת כפיים, לעלות לתורה, יקח לו עוד רבע שעה עד 
וישר  הדעת  ישוב  לו  שיהיה  צריך  אדם  לזוז,  אסור  אבל  שימות, 
ונחתכו  עליו  ירו  אחד  שחיל  סיפור  היה  הסימנים.  את  מדביקים 
תוך  להדביק  הספיקו  זה,  את  לו  הדביקו  וישר  הסימנים  שני  לו 
שתי דקות. אחד ראה ששוחטים יונה והיא ממשיכה לעוף, כי אדם 
הדביק לה את הסימנים..” הרב בעדני שליט”א: “ההלכה מחייבת 
את השוחט לבדוק את הסימנים לפני שהוא זורק את התרנגולת..” 

מורינו הרב ברלנד: “נכון, הקצות החושן ב- ר”נ אומר ממתי הוא 
, הוא עדיין  גוסס. אפילו שחטו שני סימנים זה שום דבר   נקרא 
יכול לתת ירושה, הוא עדיין צלול, זה לא כמו גוסס..” הרב בעדני 
החזרת  של  הפעילות  את  להמשיך  חייב  הרב  “עכשיו  שליט”א: 
אלא  נגאלים  ישראל  שאין  אומר  הרמב”ם  בתשובה.  ישראל  עם 
בתשובה, יש רב שמחזיר הרבה בתשובה והתחילו לדבר נגדו, אני 
כעסתי עליהם ועשיתי אסיפה, אמרתי להם את דברי הרמב”ם, מה 

אתם רוצים שלא יבוא המשיח?.., אמרתי שלא מקשיבים לזה.” 

הגמרא  בתשובה,  חוזר  זה שאדם  מה  מעריכים  “לא  בעדני:  הרב 
אומרת שהוא מבטל את  כל הגזרות.” 

שמי  אומרת  מציעא  בבא  “הגמרא  שליט”א:  ברלנד  הרב  מורינו 
שמחזיר בתשובה מבטל את כל הגזרות..”

שמעון  רבי  הגדול  הגאון  התורה  חכמי  מועצת  זקן 
בעדני שליט’’א בביקור בביתו של מורינו הרב שליט’’א

לע”נ אורן בן יפתח הי”ד
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הגה”צ הרב אליעזר ברלנד שליט”א בהספד אישי מצמרר למרן רבי חיים קנייבסקי זצוק”ל
ְך 20  נּו ֶמשֶׁ לָּ בּוַע שֶׁ ֶנֶסת ַהקָּ ִית כְּ ֶלֶדְרָמן ַיַחד, ֶזה ָהָיה ַהבֶּ ל ִאּתוֹ בְּ לֵּ ָעִמים. ִמְתפַּ ה פְּ מָּ ל יוֹם כַּ ֶלת. ָהִייִתי רוֶֹאה אוֹתוֹ כָּ ֶלת מּול דֶּ ֵכִנים, דֶּ ָנה שְׁ “ָהִיינּו 20 שָׁ

ם ָזכּו ִלְראוֹת אוֹתוֹ יוֹם יוֹם. ים, ְוֻכלָּ ֶלֶדְרָמן ַיַחד ִעם ֶרּב ַחיִּ ם בְּ לּו כֻּלָּ לְּ ּנוְֹלדּו ִהְתפַּ י ִמּיוֹם שֶׁ לִּ ָלִדים שֶׁ ָנה. ַהיְּ שָׁ

ר ְלָהִכיל אוֹתוֹ ּוְלָהִבין אוֹתוֹ. ִאי  ִאי ֶאְפשָׁ ָבר שֶׁ ר ָוָדם ֶזה דָּ שָׂ ה ִמּתוְֹך בָּ לָּ ְתגַּ מִּ ּלּות ֱאלוֹקּות שֶׁ ֶזה ִהְתגַּ ִנים, כָּ ה ֵמאוֹת שָׁ מָּ ָבר כַּ ֶזה לֹא ָהָיה כְּ ָבר כָּ ֱאֶמת דָּ בֶּ
ָנה ִלְחיוֹת ָצמּוד ֵאָליו יוֹם יוֹם. ֲעָנִקים”, 20 שָׁ בַּ דוֹל ֲעָנק שֶׁ ֲעָנִקים “ָהָאָדם ַהגָּ בַּ ִקְרַבת ָהֲעָנק שֶׁ עוָֹלם. ִלְחיוֹת בְּ ה בָּ ׁשּום ִמדָּ ְכָלל ֶלֱאמֹד אוֹתוֹ בְּ ר בִּ ֶאְפשָׁ

יל 6  אֶֹפן ָקבּוַע ִמגִּ ֶפר ְוֵאין ׁשּום אֶֹכל ַהְפִריִג’יֵדר ֵריק. בְּ ית ַהסֵּ נוֹת חוְֹזרוֹת ִמבֵּ ֳהַרִים, ְוַהבָּ ֶדת ַעד 16 ַאַחר ַהצָּ ְרָלְנד תליט”א( ָהְיָתה ְמַלמֶּ ִנית )בֶּ ֱהיוֹת ְוָהַרבָּ
י  לִּ נוֹת שֶׁ ל ַהבָּ יל 15, כָּ יל 6 ַעד גִּ ִנית ַקְנֶיְבְסִקי זצוק”ל( ִהיא ָהְיָתה ַמֲאִכיָלה אוָֹתן, ֶזה ָהָיה ָקבּוַע יוֹם יוֹם ִמגִּ ַבע )ָהַרבָּ ִמיד ְלַבת שֶׁ ַעד 15 ֵהן ָהיּו עוֹלוֹת תָּ

ה ּוְמִכיָנה ָלֶהן אֶֹכל. ַבע. ִהיא ָהְיָתה יוֶֹרֶדת ְלַמטָּ ת שֶׁ ָהיּו אוְֹכלוֹת ֵאֶצל בַּ

ִנית ִמ8  י ָהַרבָּ ָחה אוָֹתן. כִּ ֲאָגה ָלֶהן ְוִטפְּ י, ִהיא דָּ לִּ ָלדוֹת שֶׁ ל ַהיְּ א שֶׁ ׁש ָהְיָתה ִאמָּ ַבע ַממָּ ָחה! ּוַבת שֶׁ פָּ שְׁ ׁש, יוֵֹתר ִממִּ ָחה ַממָּ פָּ מוֹ ִמשְׁ ְוָהִיינּו ְצמּוִדים ֶזה ְלֶזה כְּ
ִמית  ַבע ִמי יוֵֹדַע ֵאיְך ָיְכלּו ִלְגּדֹל. ָאז זוֹ ָהְיָתה ָהֶעְזָרה ַהגַּשְׁ ת שֶׁ ָאָגה ְלַהּכֹל. ִאם לֹא בַּ ָאָגה ְלַפְרָנָסה ִהיא דְּ ִית ַעד 16 אחה”צ, ִהיא דְּ בַּ ָבר לֹא ָהְיָתה בַּ ּבֶֹקר כְּ בַּ
נּו ֶזה  לָּ ּדוֹר שֶׁ ִרית. בַּ רּוִבים ַעל ֲארוֹן ַהבְּ ֵהם ַהכְּ ָכל ּדוֹר ֵיׁש זּוג שֶׁ ִרית! בְּ רּוִבים ַעל ֲארוֹן ַהבְּ ִחיַנת ַהכְּ ים ֵהם ָהיּו בְּ ַבע ְוֶרּב ַחיִּ ת שֶׁ י בַּ ּה רּוָחִנּיּות. כִּ לָּ ָהְיָתה כֻּ שֶׁ
י ִנְסְמָכה ִמיַתת  ם סוֵֹלַח ְלָכל ָהֲעווֹנוֹת. כִּ ַהשֵּׁ ב ַהּדוֹר יוְֹדִעים שֶׁ ֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו”. ְוָאז יוְֹדִעים ֶאת ַמצַּ ”פְּ רּוִבים שֶׁ ַבע, ֵהם ָהיּו ַהכְּ ים ּוַבת שֶׁ ָהָיה ֶרּב ַחיִּ

ה. ָרה ֲאֻדמָּ ר יוֵֹתר ִמפָּ יק ְמַכפֵּ ל ַצדִּ ִטיָרה שֶׁ י פְּ ה, כִּ ִמְרָים ְלָפָרה ֲאֻדמָּ

ְכָלל ְלָהִכיל אוֹתוֹ, ֶאת ָהָאסוֹן ַהּנוָֹרא. ֶזה יוֹם ֲהִכי נוָֹרא  ר בִּ ׁש” ַהּיוֹם ַהזֶּה הּוא יוֹם נוָֹרא ְוָאיֹם ִאי ֶאְפשָׁ ְקדָּ ית ַהמִּ ן בֵּ ְפַלִים ֵמֻחְרבַּ יִקים כִּ ל ַצדִּ ה ִסּלּוָקן שֶׁ “ָקשֶׁ
יְך ְלַהְנִהיג אוָֹתנּו ּוְלַהְדִריְך  נּו ַיַחד ְוַיְמשִׁ ים ִיְחֶיה ַעד 120 ִאתָּ ֶרּב ַחיִּ טּוִחים שֶׁ ָבר. ָהִיינּו בְּ ֶזה דָּ ְהֶיה כָּ יִּ ְכָלל ְלָתֵאר, לֹא ָחַלְמנּו שֶׁ ר בִּ יָּכוֹל ִלְהיוֹת ִאי ֶאְפשָׁ שֶׁ
ּתוֹ ֶזה ֵעֶזר  ִכיָנה ְוִאשְׁ יק ֶזה ַהשְּׁ דִּ י ַהצַּ ה. כִּ דוֹשָׁ ִכיָנה ַהקְּ יְך ֶאת ָהאוֹר ָהֱאלוִֹקי, ֶאת ַהשְּׁ עוָֹלם ֶזה ַמְמשִׁ אן בְּ הּוא ַחי כָּ ה שֶׁ אוֹרוֹ ּוְבֵעּצוָֹתיו. ֶעֶצם ָהֻעְבדָּ אוָֹתנּו בְּ

ִכיָנה. ל ַהשְּׁ ְלכּות שֶׁ ִכיָנה, ִהיא ְסִפיַרת ַהמַּ ַלשְּׁ

יִכים ְלָהִאיר! ָאסּור ַלֲחׁשֹב  ָרֵאל, ֵהם ַמְמשִׁ יִכים ְלָהִאיר ֶאת ַעם ִישְׂ ֵהם ַמְמשִׁ יִנים, שֶׁ ָכִדים ְוַהנִּ ֶהם ְוַהנְּ לָּ ָלִדים שֶׁ ַיַחד, ִעם ַהיְּ ֵניֶהם בְּ ַבע שְׁ ים ּוַבת שֶׁ ֶרּב ַחיִּ
ֶקת  לֶּ ָמה לֹא ִמְסתַּ שָׁ ל ָהֲעווֹנוֹת, ַהנְּ דוֹל ִמכָּ ָקה, ֶזה ֶהָעווֹן ֲהִכי גָּ לְּ ָמה ִהְסתַּ שָׁ ַהנְּ ִבים שֶׁ חוֹשְׁ דוֹל שֶׁ ֶהָעווֹן ֲהִכי גָּ ים” שֶׁ ר ַהַחיִּ ”ֶגשֶׁ תּוב בְּ ֶקת. כָּ לֶּ ָמה ִמְסתַּ שָׁ ַהנְּ שֶׁ
ְוַאֲחֵרי  ים.  ָרה ֲאָנשִׁ ָחה, ָאז הּוא ֵהִביא לוֹ ֲעשָׂ פָּ הּו ְולֹא ָהָיה לוֹ ִמשְׁ י ְיהּוָדה ָהַלְך ְלַנֵחם ִמישֶׁ ַרבִּ ת קנ”ב, שֶׁ בָּ ָמָרא שַׁ גְּ תּוב בַּ כָּ מוֹ שֶׁ נּו! כְּ ֶאֶרת ִאתָּ ִהיא ִנשְׁ

ם”! ֲחלוֹמוֹ( ְוָאַמר “ֲאִני ָהִייִתי שָׁ ְפָטר בַּ א )ַהנִּ ְבָעה הּוא בָּ ַהשִּׁ

ַעת ִמיָתִתי  שְׁ ”י: “בִּ ּוְמָפֵרׁש ָרשִׁ ם ׁשוֵֹמַע.  י ֲאִני שָׁ ִדי כִּ ֶהְספֵּ ץ בְּ ְרּגּום: ִהְתַאמֵּ ת קנ”ג ע”א. תַּ בָּ ם ָקִאיְמָנא” )שַׁ י ַהתָּ ָדא כִּ ֶהיְספֶּ אוֵֹמר ַרב: “ַאִחים בְּ מוֹ שֶׁ כְּ
ה ֵמַאְלֵפי ֲאָלִפים  ל ַהיָּם, ֶזה לֹא ִטפָּ יד ֶזה לֹא קוֹצוֹ שֶׁ נְַּספִּ ה שֶׁ מָּ ָדא!” כַּ פֶּ ֶהסְּ מּו ְוִיְכְמרּו ַרֲחֵמי ָהעוְֹמִדים ְוִיְבּכּו:”( “ַאִחים בְּ ְתַחמְּ יִּ י שֶׁ לִּ ד שֶׁ ֶהְספֵּ ץ בְּ ִהְתַאמֵּ
ל  נוֹת, כָּ ִנים בָּ ל ַהּדוֹר- בָּ ל ַהּתוָֹרה שֶׁ ֶהֱאִציל ָעֵלינּו. כָּ ֶעֶצם ַהֲאָצָלתוֹ שֶׁ יֵנינּו בְּ ֲארּותוֹ בֵּ ֶעֶצם ִהשָּׁ נּו! בְּ ה ִאתָּ ים ָעשָׂ י ַחיִּ ַרבִּ י ִרְבבוֹת ַהֲחָסִדים ְוַהּטוֹבוֹת שֶׁ ְורּובִּ

ּלוֹ. כּות שֶׁ ְזכּותוֹ! ַהּכֹל ַהזְּ קּויוֹת ֶזה ָהָיה ַהּכֹל בִּ ַהִהְתַחזְּ

ַמְדנּו  לָּ ּמּוד שֶׁ ֶפר. ְוֶזה ַהלִּ ִלי ְלהוִֹציא ֶאת ָהרֹאׁש ֵמַהסֵּ ַעת, בְּ יַח דַּ ִלי ְלַהסִּ ְרִציפּות בְּ ָנה בִּ ל ַה120 שָׁ ר ִלְלמֹד ּתוָֹרה כָּ ִניָּה ַאַחת, ָהָיה ֶאְפשָׁ ַרק ִלְראוֹת אוֹתוֹ ִלשְׁ
ֶלְכּתוֹ ְלכוֵֹלל ֲחזוֹן ִאיׁש ֵהן… ִהיא ָהְיָתה ָרָצה ָרָצה  ֶפר! ֵהן בְּ ים הּוא לֹא הוִֹציא ֶאת ָהרֹאׁש ֵמַהסֵּ ַחיִּ ָנה, בַּ ְך 20 שָׁ ֶמשֶׁ י ַאֲחָריו בְּ ֲאִני ָעַקְבתִּ ים, שֶׁ י ַחיִּ ֵמַרבִּ
ּלוֹ ַרק  ִנים שֶׁ ֶפר! ַהפָּ ן הּוא ַרק ַמֲחִזיק ֶאת ַהסֵּ ָלִדים ַלגַּ ֶרְך ִעם ַהיְּ דֶּ ְכָלל ִאם ִהיא הוֶֹלֶכת ִאּתוֹ אוֹ לֹא, בַּ ל בִּ כֵּ ַאֲחָריו ֲאִני זוֵֹכר ַעד ַהּיוֹם. הּוא לֹא ָהָיה ִמְסתַּ
ְהֶיה ַעד  ָבר לֹא תִּ זוֹ כְּ מּות ֻמְפָלָאה כָּ ָנה יוֹם יוֹם. דְּ ְך 20 שָׁ ֶמשֶׁ י ַאֲחָריו בְּ ְך ֲאִני ָעַקְבתִּ יַע ַלּכוֵֹלל ֲחזוֹן ִאיׁש! כָּ י הּוא ָיַדע ֶאת ָהְרחוֹבוֹת ֵאיְך ְלַהגִּ קֹשִׁ ֶפר. בְּ סֵּ בַּ

יַח. מוֹ ָהָיה אוִֹתּיוֹת ָמשִׁ ים( שְׁ ’ָמרָיהּו י’וֵֹסף ַח’יִּ בוֹת ָמ’ַרן שְׁ י תֵּ יַח )ָראשֵׁ יַח ִצְדֵקנּו! הּוא אוִֹתּיוֹת ָמשִׁ יָּבוֹא ְמשִׁ שֶׁ

ֶאת  רוִֹאים  ָהִיינּו  ה,  לֶּ ִמְתגַּ ָהָיה  הּוא  זוִֹכים  ָהִיינּו  ִאם  ָסֵפק!  ׁשּום  ִלי  בְּ ַהּדוֹר  ל  שֶׁ יַח  שִׁ ַהמָּ ָהָיה  הּוא 
ָכל  יַח ִנְמָצא בְּ שִׁ מָּ ִלּקּוִטים שֶׁ ט בְּ פָּ ן ִמשְׁ ִסיַמן צ”ח חֹשֶׁ אוֵֹמר ָהָחַתם סוֵֹפר בְּ מוֹ שֶׁ ּלוֹ. כְּ ּלּות שֶׁ ַהִהְתגַּ
ה ָלנּו  לֶּ ְתגַּ יִּ כּות שֶׁ כּות, ֲאַנְחנּו לֹא ֵאין ָלנּו ֶאת ַהזְּ יַח! ַרק ֲאַנְחנּו ֵאין ָלנּו ֶאת ַהזְּ ִלי ָמשִׁ ּדוֹר. ֵאין ּדוֹר בְּ
ֱאֶמת,  יַח בֶּ ל ַהּדוֹר ַהזֶּה ְללֹא ׁשּום ָסֵפק. הּוא ָהָיה ָמשִׁ יַח שֶׁ שִׁ יַח. ֲאָבל הּוא ָהָיה ֶמֶלְך ַהמָּ שִׁ ֶמֶלְך ַהמָּ

ר ַעל ַהּדוֹר. ֲעווֹנוֹת ַהּדוֹר, ֶזה ְמַכפֵּ ְתאוִֹמי ֶזה בַּ אֶֹפן פִּ ק בְּ לֵּ הּוא ִהְסתַּ ְוֶזה שֶׁ

ֵזָרה ַהּזֹאת! יק ֶאת ַהגְּ ו ִהְמתִּ ָרֵאל ְוהּוא ַעְכשָׁ ל ַעם ִישְׂ ָמד ַעל כָּ ֵזַרת שְׁ ֱאֶמת ָהְיָתה גְּ י בֶּ כִּ

ָמד  שְׁ ֵזרוֹת  גְּ ָהיּו  ָאז  י  כִּ ְלִלּמּוד  ר  ְלִהְתַמסֵּ ָיכוֹל  ָהָיה  לֹא  ַכי  ָמְרדְּ ְוָלֵכן  ָמד  שְׁ ֵזרוֹת  גְּ ֵיׁש  ּדוֹר  ָכל  בְּ י  כִּ
הּוא ַחיָּב  י לֹא ֵהִבינּו שֶׁ הּוִדים” ָלֵכן ָהָיה “ָרצּוי ָלרֹב ָאִחיו” כִּ ל ַהיְּ ד ֶאת כָּ ִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאבֵּ נוָֹראוֹת “ְלַהשְׁ
ה. ֶזה  ִגלָּ ּלוֹ, ַאֲחֵרי ַהמְּ ָרֵאל ְוָחַזר ְלִלּמּוד שֶׁ ְפַסק ָעָלה ְלֶאֶרץ ִישְׂ נִּ ֶרַגע שֶׁ ָמד. ֲאָבל בָּ ְגֵזרוֹת ַהשְּׁ ֵחם בִּ ְלִהלָּ

יק. ֵזרוֹת ִהְמתִּ ל ַהגְּ יק ֶאת כָּ ִהְמתִּ ים שֶׁ י ַחיִּ ָהָיה ַרבִּ

ִחית, ׁשּום אוֵֹיב  אן ְללֹא ׁשּום אוֵֹיב ּוַמשְׁ ים כָּ ָנה, ַחיִּ ָבר 94 שָׁ ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש כְּ אן בְּ ים כָּ ֲאַנְחנּו ַחיִּ ל ָמה שֶׁ כָּ
נּו  לָּ ֲעמֹד ָלנּו ַלּדוֹר שֶׁ ים עוֶֹמֶדת ָלנּו, ְוִהיא תַּ י ַחיִּ ל ַרבִּ כּות שֶׁ לֹא ַמְצִליַח. ֵיׁש ֵאיְנסוֹף אוְֹיִבים ְוַרק ַהזְּ

ָיֵמינּו ָאּמן. ְמֵהָרה בְּ יַח ִצְדֵקנּו בִּ יָּבוֹא ְמשִׁ ִאים ַעד שֶׁ ּוְלָכל ַהּדוֹרוֹת ַהבָּ

לע”נ מרן שר התורה הרב שמריהו יוסף חיים קנייבסקי זצ”ל
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שליט”א הרב  מורינו  בזכות  הטבע  מעל  נסים  סיפור 
היה יהודי אשר היה בכלא בתאילנד שנשפט לגזר דין מוות, וזאת 
לאחר הרבה משפטים עירעורים והרבה שוחד אך ללא הצלחה. 
והוא חיכה לתאריך הוצאה להורג. המשפחה שלו כבר היו לאחר 
והכינו  כלום.  הועיל  ולא  ניסו לעשות את הכל,  כיוון שהם  יאוש 
יום אחד היהודי שבתאילנד דיבר בטלפון  עצמם להיפרד ממנו. 
הרב  לו  שקוראים  צדיק  שיש  לו  ואמר  בישראל  שלו  חבר  עם 
אליעזר ברלנד ופועל ישועות, היהודי מהכלא אמר אני לא מכיר 
את הרב ברלנד לא שמעתי עליו מעולם, והחבר ענה לו אין לך 
כבר מה להפסיד, תנסה לתת פדיון ואולי.. והמשפחה נתנה פדיון 
נפש להרב ברלנד וכמובן גם שילמו שוחד לסוהר בתאילנד כדי 
בשיחה  היה  וכך  ברלנד  הרב  עם  שידבר  כדי  טלפון  לו  שיכניס 
ביניהם: הרב ברלנד אמר לו שהוא יבוא לתאילנד בתאריך ה-26 
לחודש לשחרר אותו, באותו רגע היהודי חש זילזול בליבו כלפי 
הרב ברלנד ואמר בליבו מה זאת אומרת איך הוא יבוא לשחרר 
אותי הוא יבוא עם איזה מסוק להוציא אותי או יבוא עם טרקטור 
לשבור את חומות הכלא איך בדיוק זה יקרה ורצה רק כמה שיותר 

לסיים איתו את השיחה, כי הרגיש שזה פשוט בזבוז זמן. 

לאחר כמחצית השעה מהשיחה אמרו לו שהעורך דין מחכה לו 
המשפט  שכבר  מכיוון  מופתע  מאוד  היה  הוא  הביקורים,  בחדר 
כבר הסתיים ואין מה לעשות, כבר נחרץ גורלו לגזר דין מוות ואין 
שהשופטת  דין  העורך  לו  אמר  לחדר  כשנכנס  לערער,  מה  כבר 
משום מה רוצה לשמוע שוב את העדים ואמרה לנו לבחור באחד 
משתי תאריכים או ב-26 או ב-28, כאשר היהודי שמע על התאריך 
26 מיד התעלף על הרצפה, אחרי שעוררו אותו מעלפונו המילה 
הראשונה שאמר תסגור את התאריך 26 והוא מיד התקשר לחבר 
שלו בארץ ואמר מה זה הצדיק הזה מה הוא מתכנן מה הוא אמור 

הרב  לבין  בינו  שתיווך  והחבר  מופתע  פשוט  היה  הוא  לעשות, 
לו  ואמר  ה-26 לחודש לרב ברלנד  לפני  ימים  הגיע כמה  ברלנד 
כבוד הרב כל המשפחה הוזמנו להם כרטיסי טיסה לתאילנד האם 
להזמין גם לרב כרטיס טיסה לתאילנד היות והרב אמר לו שהוא 
יבוא לשחרר אותו, הרב ענה לו שהוא לא יגיע לתאילנד אבל הוא 
הכין לו קמיע  מיוחד והוא צריך לתת ליהודי שבכלא את הקמיע 
הסביר  והחבר  המשפט  זמן  כל  ביד  הקמיע  את  יחזיק  ושהוא 
לרב שאין מציאות לתת לו את הקמיע ביד מכיוון שהכלא נמצא 
מתחת לבית משפט ומעלים אותו עם מעלית של כלוב וסורגים 
ומוקף בטבעת של סוהרים ואין שום סיכוי לדבר איתו וכל שכן  
שאי אפשר לתת  לו ביד את הקמיע, והרב ענה לו אתה תמצא את 

הדרך איך להעביר לו את זה. 

כשהגיע לבית משפט בתאילנד היהודי עלה כמו שסיפר עם כלוב 
הסוהרים  כל  עיני  ומול  סוהרים  של  בטבעת  מוקף  סורגים  של 
והפלא שכל  ביד  לו את הקמיע  ולתת  היד  הצליח להשחיל את 
וכמו  מידו את הקמיע  לקחו  ולא  מנעו  ולא  דיברו  לא  הסוהרים 
לומר  אפשר  לו,  לתת  איך  הדרך  את  תמצא  אתה  אמר  שהרב 
שהרב סימא את עיניהם ואז הוא שאל אותו מה נתת לי ואמר לו 
זה קמיע מיוחד מהרב ברלנד והוא אמר שתחזיק את זה חזק כל 
זמן המשפט, כשהחל המשפט היו ארבע עדים כנגדו שבעקבותם 
והחלו להרצות את עדותם מול השופטת,  דינו למוות  חרצו את 
לפתע,  אמרה  השופטת  עדותו   את  העדים  אחרון  סיים  כאשר 
אמת אומרים פעם אחת והסבירה: כל הזמן אמרתם עדות כך וכך 
והפעם אמרתם דברים אחרים לכן אני פוסלת את העדות שלכם 
ומבטלת את הגזר דין מוות. יהודי שחשוב כמת, שכל יום המתין 
שליט”א  ברלנד  אליעזר  והרב  מוות,  דין  גזר  ביצוע  מכל,  לגרוע 
לחיים  בטוח  ממוות  אותו  הוציא  מתים”  “מחייה  לומר  אפשר 

ולשלום.
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