התעו>ררי
גיליון מיוחד לרגל המסע ההיסטורי 'נאמני ביתו'
לייסוד מקום תפילה והכנסת אורחים

על ציונו וכבקשתו של הקדוש רבי שלמה בן יוטא מקארלין זי"ע

רגעי>ם היסטוריים שיצרבו >לדורו>ת

מקיימים רצון קדשו,
מקימי>ם בית ע>ל ציונו!

הרהורי הלב לקראת המסע המרגש וההיסטורי להקמת הכנסת אורחים
על ציון רבינו הקדוש מקרלין בעיירה לודמיר שבאוקריינה
ע"י נאמני ביתו של הצדיק
יש צדיקים לשעתם ,יש צדיקים לדורם ,ויש צדיקים לדורי דורות.
כזה היה הצדיק הקדוש רבי שלמה מקרלין זי"ע ,צדיק יסוד עולם
אשר מפיו אנחנו חיים עד היום והוא זה אשר טבע את יסודות
החסידות באוקריינה ובליטא ,ובדרכו הבהירה
"דרך אמונה בחרתי" צועדים מירב החצרות
והחסידויות היום.
רבי שלמה מקרלין זי"ע ,התקיים בו המושג הנאצל
"ואני תפילה" .הוא זה ייסד אף את עניין התפילה
בקול רם ,ויצק יסודות חן בעבודת התפילה ,והוא
עצמו היה מתחטא כבן לפני המקום וכפי שתיארה
נכדתו שבעת אמירתו "כתר יתנו לך" היו המילים
יוצאות מפיו כמטבעות של זהב..

עשו עימי טובה!
הבקשה היחידה של רבי שלמה בעת שהגיע
לעיר לודמיר הייתה ,שיבואו ויעלו על ציונו,
וכך התבטא שמבקש להיטמן דווקא בלודמיר
שבוואהלין "כי שם היהודים עולים לציון הצדיק
ועושים עמו בכך טובה" והרי בכך יכול להמשיך
להמשיך ברכה וישועה ולהמשיך בתפילתו
המתוקה למען כל אחד ואחד.

בחיים חיותו
כאשר היה בא תלמידו ומ"מ הרב הקדוש רבי
אשר מסטאלין זי"ע לציון היה עומד באימה
וביראה ומלהט בעוז שכאשר עומדים על הציון
זה כמו שעומדים לפניו הקדוש בחיים חיותו.

ואכן ,מאז ועד היום רואים ומרגישים אנו בחוש ,ורואה ומרגיש כל
אחד שעולה לציון בהכנה דרבה ,שרבינו הקדוש עומד על הציון
כבחיים חיותו ,ואת עוצם המופתים שרואים שם אי אפשר לתאר
ולשאר ,כי הצדיק מחזיר טובה למי שעושה לו
טובה.

דווקא אלו
שנחקק בהם
המושג "בקרובי
אקדש" הם אלו
נאמני ביתו של
הרה"ק מקרלין
זי"ע ,אשר
שומעים קול
קורא משמים,
בואו ומלאו רצוני
כדי שאני אמלא
ואתחנן בעדכם
תחת כסא
הכבוד.

רגעים היסטוריים
מאה ועשרים שנות חייו של האדם כוללים רגעים
אין ספור .רגעים טובים יותר ,נעלים יותר ,וגם
כאלו שפחות ,אולם בין כל אותם אלו נדירים
ובודדים הם הרגעים אשר לזכר עולם נקבעו
כרגעים היסטוריים שאין שני להם .רגעים של
הווה שהשלכותיהם ארוכי טווח ,לימים ולשנים.
כאלו יהיו הרגעים ,וכזו תהיה התחושה המרוממת,
בעת נתכנס כולנו לוועידה ההיסטורית בראשות
גדולי וצדיקי הדור ,וועידה שכל כולה קודש
לעשות רצון צדיק ,למלא את רצונו של מרן
אדמו"ר רבי שלמה זי"ע ולהקים בית הכנסת
אורחים לקבל את המון העם חינם אין כסף על
ציונו הקדוש.
במעמד ובוועידה לא ישתתפו סתם עמך ,אלא
דווקא אלו שנחקק בהם המושג "בקרובי אקדש"
הם אלו נאמני ביתו של הרה"ק מקרלין זי"ע ,אשר
שומעים קול קורא משמים ,בואו ומלאו רצוני כדי
שאני אמלא ואתחנן בעדכם תחת כסא הכבוד.
רגעים אלו קוראים מאליהם בקול גדולָּ :ברו ְּך
ֶׁש ֶה ֱחיָ נ ּו וְ ִק ְי ָּמנ ּו וְ ִהגִ ָ
יענ ּו ַל ְז ַּמן ַה ֶזּה

"רואים דברים מופלאים"

"היה <לנו כאן פשוט נס,
בעזרת ה' הכנסת האורחים תוקם!"
ההבטחה :עוד לפני שהגיע ללודמיר ביקש הקדוש רבי שלמה זי"ע :אני רוצה שלקברי יגיעו יהודים
להיוושע וכך יעשו עימי טובה ||| .הסוד :בכל השנים לאחר פטירתו ועד היום ,מספרים יהודים על
ישועות מופלאות על הציון ,והצדיקים גילו את הסוד "כשעומדים על הציון זה ממש כמו בחיים חיותו"
||| המופת :באורח פלא מגיעה כעת הזדמנות לחדש את הכנסת האורחים בלודמיר על הציון וקבוצה
של חסידים יוצאת במהירות הבזק לנצל את חלון ההזדמנות ולהיות מנאמני ביתו של הקדוש
מקרלין ||| .כי בא אורך.

"כשעומדים
ע<ל הציון
הוא ממש כמו
בחיים חיותו"

בכל פעם שה'בית אהרן'
זי"ע היה מגיע לציונו של
הקדוש רבי שלמה מקרלין
זי"ע "משיח בן יוסף"
היה מדבר ומתבטא
אודות הגאולה השלמה
שתבוא בב"א ,וכאן בציון
הקדוש היה המקום
לעורר את זכות הגאולה.
זו ההרגשה של כל אלו
הפועלים לקיים את רצונו
(הרה"ק רבי אשר מסטאלין זיע"א)
וצוואתו בקודש של רבינו
רבי שלמה מקרלין זי"ע
שאמר "עשו עימי טובה ועלו להתפלל על ציוני"
ולהקים את הכנסת האורחים על ציונו הקדוש ,מקום
בו עומד ומתפלל בחיים חיותו ,שהבאת אלפי ישראל
להתפלל ולהיוושע על הציון תעורר זכות ישנים
לעורר הגאולה.

הכנסת אורחים על הציון  -ההתחלה
זו הסיבה שאנשי לב המקושרים לרביה"ק החליטו
לפני כמה שנים לרכוש בניין קטן ששכן ליד הציון
הקדוש ולנסות לבנות שם מקום לשהייה בסמוך
לציון דבר שיביא לשם יהודים ואורחים.
בדעתם של העסקנים היה להשאיר את הבניין על
מתכונתו והתיישנותו ,אך
הנה זה פלא ,ללודמיר הגיע
יהודי אחד שמצבו היה צר
בנושא הפרנסה ,והוא הגיע
לציון והתחייב שבעז"ה
יתרום לשיפוץ המבנה
ומבקש מרבי שלמה
שיעזור הוא לו ממרום עם
מצוקת הפרנסה.

"אני רוצה
שלקברי יגיעו
יהודים להיוושע
וכך יעשו עימי
טובה"
(רביה"ק זי"ע)

וראה זה פלא ,בתוך תקופה
קצרה ובלי סיבה מוגדרת
התאוששו עסקיו של
היהודי ,והוא הרוויח סכום

יותר גדול ממה שהרוויח אי פעם ,כמובן שחלק נכבד
הוא הקדיש לשיפוץ המבנה הקטן.

המפנה הדרמטי
בהמשך ,ניסו העסקנים לבנות בניין קבע גדול במקום
– אך לפתע קפץ עליהם רוגזם של המקומיים ,ואלו
החליטו להתנגד בכל תוקף להגעת יהודים למקום
מחשש שהמקום ייראה כמו במקומות אחרים,
הללו פעלו בעייריה שבשום פנים לא תתן לבנייה
להתקדם.
זו הייתה שעתה הקשה של ההכנסת אורחים ,נראה
היה שרבינו לא חפץ בכל אלו ,אבל אז הגיע הישועה,
נס בלתי צפוי ממקום שאף אחד לא חשב עליו ,פשוט
ישועה בזכות רבינו הקדוש .על הישועה נשמע בעז"ה
במהלך ימי המסע ההיסטורי.
רק זאת ניתן לומר כעת :הכנסת האורחים שתבנה
בעז"ה תהיה מקום ענק עם כל התנאים לשהיה
במקום כאשר הוועד מציב לעצמו יעד שכמותו לא
קיים בכל אוקריינה :ארוחות חינם לכל בא ומבקש
לזכות הצדיק.

רבי שלמה קורא לנו!
כדי שהמהלך שתחילתו באתערותא דלעילא
אמיתית יצליח ,אנחנו זקוקים לך ,אנחנו זקוקים
לכל מי שמרגיש כאן את קולו של רבי שלמה
העומד איתנו ומבקש מאיתנו לעוזרו לקיים
משאלתו ,לבוא ולהשתתף בוועידה ההיסטורית
שתערך ביום היארצייט של בנו הגדול ה"ה
הרה"ק רבי משה זי"ע (שגם על ציונו נתפלל
בעז"ה).
הנסיעה ההיסטורית להנחת היסודות להכנסת
האורחים תתקיים בי"ח שבט הבעל"ט,
בהשתתפותכם בעז"ה ובהשתתפות משפיעים
ומקובלים ו"אנשי רבי שלמה" מכל הארצות,
למשך יומיים בלבד ,וביומיים אלו נפעל יחד
ישועה ענקית ,לנו ולבנינו ולכל בית ישראל.

בניית ושיפוץ האגף הראשון
בהכנסת האורחים
במקום יקום מקווה ובית כנסת

המסע ההיסטורי שיטלטל לבבות

לעשות רצון צדיק רבינו הקדוש זי"ע ולהקים את
ביתו נאווה להכנסת אורחים על הציון
במעמד הפתיחה להצגת תכנית הנסיעה ההיסטורית שעוד תחקק בהיסטוריית הזהב של בית קרלין ,השתתפו ראשי הקבוצות ומארגני הנסיעה
ה"ה נכד רבינו הרה"ח ר' מרדכי גוטליב שליט"א ,הרב ישראל אהרן בוקשפן ,הרב יהודה קורנבליט ,הרב דוד ברנט ,הרב חיים גולומב ,הרב ישראל
גבאי ,הרב פנחס שפר והרב יוסף ברנשטיין ,וכן הרב עזריאל אשר הצטרף מרחוק הרב כל אלו לקחו על עצמם לרכז את רשימות המשתתפים
למעמד ההיסטורי והנדיר ,ולוועידה היוקרתית שתתקיים כאמור בחודש הבעל"ט ,ביום היארצייט של בנו הרה"ק רבי משה מלודמיר זי"ע הנודע
ליום של סגולה לפרנסה.
הוועידה זוכה להתעניינות רבה מכל החוגים והזרמים בקרב הקהילות החסידיות ,וחברי הקבוצה אומרים לנו" :על ציונו של רבי שלמה מקרלין
רואים דברים מופלאים ,שמענו מצדיקי אמת שרצונו שיבנו הכנסת אורחים על קברו ,ואת התכנית המלאה והמופתית שהובילה לקיום הוועידה
נציג בעזרת ה' במהלך ימי המסע"

ו י ע ש ו כ ו ל ם א ג ו ד ה א ח ת לעשות רצונו

חסידים בונים בית למרן רבינו הקדוש מקרלין זי"ע
בית הקברות בלודמיר והאהל הקדוש
אורו של רבינו הקדוש החל לזרוח בלודמיר לפני כ 240-שנה בשנת התקמ"ו.
רבינו עזב את קרלין בגלל רדיפות המתנגדים הנוראיות שהתמקדו בו וברעו
הגדול הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב אשר גם הוא עזב את העיר פינסק.
רבי שלמה שם פעמיו אל העיר לודמיר שבוואהלין ,והסיבה הייתה – רצונו
הכמוס שיהודים יעלו להתפלל על ציונו דבר העושה עמו טובה שיוכל לה־
משיך להשפיע .ומיני אז החלה תקופה חדשה  -אור חדש שהאיר מלודמיר
על הארץ והיושבים עליה.
עם הריגתו עקה"ש נטמן רבינו בבית הקברות בלודמיר והמקום הזה נודע
והמסוגל לישועות כבחיים חיותו .במשך שנים רבות עלו בחרדת קודש
לציונו ,גדולי האדמורי"ם והמוני חסידים ,עד כדי כך שלגודל קדושת המקום
היו מהצדיקים שעמדו בדוקא מחוץ לאהל הקדוש.
עם פרוץ השואה נדם היישוב היהודי בלודמיר ונפסקה העלייה לאהל הק־
דוש .בנוסף השמידו הנאצים את כל המצבות בבית הקברות היהודי ,ושממון
זה נמשך גם לאחר שנות השואה תחת השלטון הקומוניסטי .בדרך נס ,מלבד במקומות בודדים לא נבנו מבנים על שטח בית הקברות ,ולאחר נפילת
מסך הברזל בשנת תש"נ ,התמסר כ"ק אדמו"ר מקארלין סטולין שליט"א לאיתור וגילוי מקום האהל הקדוש והקמת אהל החדש .ולאחר תלאות רבות
עלה בידיו להקים מחדש את האהל על קברו ולהצילו ממרמס העוברים ושבים .מני אז יכלו המתפללים והעולים לפקוד בחזרה את הציון הקדוש
לאחר הפסקה כה ארוכה.

