
מקושרים לצדיק מאז ועד היום

של  הבהירה  ותורתו  משנתו  להפצת 

זי"ע מקארלין  שלמה  רבי  הרה"ק 
סיפורים ותולדותיו, ותולדות זרעו אחריו

תולדות חייו )ג(

עצה לחיים

מתורתו בנושא השבוע

חיות הבורא 
עליונים  של  העולמות  כל 
של  הברואים  וכל  ותחתונים 
כל העולמות הכל תלוים בחיות 
מתחילת  רק  הקב"ה,  של 
האציל  עולם  של  ברייתו 
מעילה  ואורו  חיותו  הקב"ה 
אורו  כביכול  וצמצם  לעלול 
זה  לבהתקיים  שיוכל  הגדול 
חד  כולא  באמת  אבל  העולם 
הצדיק  הרב  שאמר  וכפי  הוא, 
מורנו הרב ר' שלמה קארלינער 
קדישא  עתיקא  זצוקללה"ה, 
כן  וכמו  ב"ה,  השם  נקרא 
רק  אנפין,  וזעיר  תפוחין  חקל 
הכל  העולם  בזה  ההתלבשות 
הנקראים  המדות  לפי  הוא 
אני  הוא,  עיקר  אבל  ספירות, 
ומבלעדי  אחרון  ואני  ראשון 
אין אלוקים כי כל מה שנמצא 
יש בהם,  הבורא  חיות  בעולם, 
כי בלא זה לא היה שום קיום 
בכל  ומלכותו  כדכתיב  כלל 

משלה.
)בית אהרן - קארלין( 

התקרבות רבינו הקדוש לדרך החסידות 
ולרבותיו המגיד ורבי אהרן הגדול

גירסאות נוספות עם דיוקים שונים נמסרו על אופן התקרבותו 
החסידות  דרך  אל  מקארלין  הקדוש  רבינו  של  המדוייקת 
הגדול  אהרן  רבי  הרה"ק  ידי  על  המגיד ממעזריטש  רבו  ואל 
ר'  זי"ע. בסיפור הדברים כפי שנמסרו מפי הרה"צ  מקארלין 
באופן שבו  בעיקר  קלים  שינויים  מובאים  ז"ל  בריזל  אלעזר 
הגיע הרש"ק לשמוע את דרשתו של רבי אהרן הגדול. "כידוע 
זיע"א מסעות בערי ליטא כדי להפיץ  ערך מרן הר"א הגדול 
את משנת החסידות והיכן שהיה רואה נשמה גבוהה היה שולח 
אותה לרבו המגיד ממעזריטש באחד הימים הגיע מרן רבי אהרן 
הגדול לעיר אחת בה תפס מרן רבי שלמה ישיבה ולמד עם 
תלמידים .שהה בה מרן רבי אהרן הגדול מספר ימים בהם דרש 
כדרכו בקודש ואחדים מתלמידי מרן רבי שלמה הלכו לשמוע 
מדבריו  התלהבו  כך  וכל  מרבם  רשות  נטילת  מבלי  דרשתו 
הקדושים עד אשר שלמחרתו באו לשמוע שוב. ובראות רבי 
כפי  ואשר  מלימודיהם  מחסרים  מתלמידיו  אחדים  כי  שלמה 
שמסרו לו תלמידים הסיבה לכך היא כי בא מגיד לעיר והם 
להם  שימסרו  תלמידים  אליהם  שלח  דרשותיו  לשמוע  הלכו 
כי רבם קוראם ומבקשם שיחזרו ללימודים, אך גם תלמידים 
רבי  מרן  של  הקדושים  דבריו  את  ושמעו  שנכנסו  בעת  אלו 
אהרן הגדול התלהבו ונשארו, כך שלח רבי שלמה קבוצה אחר 
קבוצה, עד אשר נאלץ ללכת בעצמו לבית הכנסת מקום בו 
נשא מרן רבי אהרן הגדול את דרשותיו ומיד בשמעו את דבריו 
רבי  ומרן  מאהלו  מש  לא  אשר  עד  כך  כל  נתלהב  הקדושים 

אהרן הגדול שלחו משם לנסוע לרבו המגיד ממעזריטש".

הרמב"ם מתגלה 
נוסח אחר אותו סיפר הרה"ח ר' הירש לייב ברנדויין ז"ל, נוגע 
בדבר חידושי התורה שנתגלו לו באותו מעמד מופלא: כשהגיע 
מרן רבי שלמה לבית מדרש לשמוע דרשת המגיד אחר שכל 
בני הישיבה הלכו לשם קבוצה אחר קבוצה ויצא משם ברוח 

חדשה, ותיכף אמר אם כן ישאל את מרן רבי אהרן הגדו על 
איזה רמב"ם שהיה קשה לו מאוד זה זמן רב, ומרן רבי אהרן 
הגדול כששמע זאת ממנו, קם על רגליו והלך אנה ואנה, כאשר 
שפתותיו מרחשין דברי נעים זמירות ישראל שבתהילים, את 
לו  תירץ  כך  ואחר  אחסר,  לא  רועי  ה'  לדוד  מזמור  הקפיטל 
מרן רבי אהרן הגדול את קושייתו, ויש גורסים שאמר אז את 
רבי שלמה  ותמה  ומלואה,  לה' הארץ  לדוד מזמור  הקאפיטל 
על כך ושאל אותו מדוע היה צריך לומר את הקאפיטל הנזכר, 
ועל זה ענה לו: שגם לי היה קשה מאוד בדברי הרמב"ם, לכן 
אמרתי הקאפיטל, עד שהרמב"ם בכבודו ובעצמו בא אלי והוא 
תירץ לי הקושיא בטוב טעם ודעת, ועל כך אמר רבי שלמה: 
דער תירוץ אויף דיא קושיא איז א ריכטיגע, צוא דער רמב"ם 
האט דאס יא געזאגט אדער ניט. )- התירוץ על דברי הרמב"ם 

טוב ונכון בין אם הרמב"ם אמרו ובין אם לאו(.

ונסע מיד  והלך אחר המרכבה,  ליווהו  ומרן רבי אהרן הגדול 
שאמר  הגדול  אהרן  רבי  מרן  דברי  נתקיים  ואז  למעזריטש, 
בעת ששמע שמרן רבי שלמה מנע את תלמידיו ללכת לשמוע 
דיא  מיט  וואגין  דעם  נאך  גיין,  נאך  אונז  וועט  ער  דרשתו: 
פאנטאפיל אין דיא הענד )- הוא עוד ילך אחרינו- אחרי העגלה 

עם נעליו בידו(

שלמה  רבי  מרן  של  קירובו  פרשת  את  זוקפת  אחרת  גירסה 
למרן המגיד ממעזריטש להרה"ק רבי מנלי מקארלין דודו של 
מרן רבי אהרן הגדול ואחד מחבורת החסידים בקארלין "הרב 
החסיד המפורסם רבי מנלי דודו של רבי אהרן הגדול לקח אתו 
פעם אחת בעת שנסע למעזריטש את רבינו רבי שלמה להרב 
המגיד וכשבאו לשם אמר הרב המגיד נצא לקראת משיח בן 
יוסף וכולם חשבו שכונתו על רבי מנלי ורמז להם המגיד על 
רבינו רבי שלמה ואמר לו נהוג נשיאתך ברמה וצוה על רבי 
מנלי לשמש אותו בדרך וקיים רצון רבו ונתן לו גחלת להדליק 

את הלילקע"

)גירסאות אלו נלקטו בקונטרס "דברי הימים" – חסידות סטאלין 
קארלין לדורותיה. "על ידי מכון סטאלינער קארלינר אוצר"(

בושה מפני שבת
בשת,  אותיות  איז  שבת 
זאך  שעמט  סיא  ווער 
פאר שבת - העלפט דער 
אויבערשטער אז מי פילט 
שבת. )- שבת - אותיות 
בשת, מי שמתבייש לפני 
שבת - עוזר לו ה' יתברך 

שירגיש שבת( 
)כתבי הרה"ח ר' מאיר ברנשטיין ז"ל(

|  גליון 3  |
פרשת בראשית תשפ"א
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על נפלאותיו בחיים חיותו, ועל ציונו הקדוש ש"כשעומדים על 
הציון זה כמו בחיים חיותו" )הרה"ק רבי אשר מסטאלין זיע"א(

החיים בלודמיר בעבר ובהווה

מחזה נורא בבית הרה"ק מרוז'ין זיע"א
את המחזה הנורא אליו נחשפו גדולי החסידים לא ניתן היה למחות מזכרונם 

ימים רבים.

ישראל  רבי  הרה"ק  לבואו של  הראשון  ראש השנה  ערב  זה  היה 
הציפה  התעוררות  של  רוח  סאדיגורה.  לעיר  זי"ע  מרוזין 

מקורבים  קבוצה של  אותה  קדישא,  החבריא  בני  את 
בכל  טיפלו  ואף  גלויותיו,  בכל  אותו  ליוו  אשר 

עקירתו  עם  שנכרכו  המשפטיים  העניינים 
לסאדיגורה. 

הציע  הדין,  ימי  התקרב  עם  עתה 
אחד מגדולי וחשובי החסידים הרב 
העת  -הגיעה  שמו,  שמעלקי  ר' 
האישיים.  החיים  על  גם  לחשוב 
זה הזמן ושעת הכושר להיכנס אל 
הקודש פנימה עם קוויטלאך כנהוג, 
ולהיפקד  טובה  בשנה  להתברך 
בדבר ישועה ורחמים הציע לידידיו. 

מעט  לדבר  אנכי  אכנס  תחילה 
כן היכנסו  ואחר  בענייני האישיים, 
 - פתקאותיכם  עם  אתם  גם  נא 

ביקשם ר' שמעלקי. 

שעה ארוכה כבר חלפה ועברה מעת 
ולפנים.  לפני  שמעלקי  ר'  שנכנס 
לצאתו  האות  נראה  טרם  ובחוץ 
בשלום מן הקודש. הזמן דוחק יום 
כבר  נוסף  עיכוב  כל  מתקרב  הדין 
בלית  בחשבון.  להילקח  יכול  אינו 
ברירה ניגש החסיד רבי יוסף ראט 
ז"ל איש אמונו ומקורבו של קדוש 
ישראל זי"ע לוחץ ברעדה את ידית 
פנימה.  משתחל  אט  ואט  הדלת 
הוד.  נורא  מחזה  נגלה  עיניו  למול 
החסיד ר' שמעלקי עומד על מקומו 
בפחד וברתת עם הפיתקא בידו. גם 
הוא טרם ניגש אל הקודש. ובתווך 
מתהלך הריזינער הקדוש כולו אחוז 
מקיר  מסובב  והוא  קודש  שרעפי 

מזרח לעבר מערב וחוזר חלילה..

עמדו שני החסידים משני הצדדים 
אנה  הצדיק  מתהלך  כשביניהם 
ואנה "וקרן אור פניו כאש אוכלת". 
ומה היו דבריו הקדושים באותה עת 

כאשר פצה את פיו ביראה? באותו זמן נשגב של ערב יום הדין פתח וסיפר 
ארוכות על גדולתו וקדושתו וקצות דרכיו בקודש של רבינו הקדוש מקארלין 
זי"ע. רגיל היה הרה"ק מרוזין לתארו בכינויי כבוד והערצה מופלגים 
ביותר, ואף מובא משמו )בספר מאמר מרדכי( שאמר כי אינו 
פעמיים  מלבד  הקדוש  שמו  את  להזכיר  עצמו  מרשה 

בשבוע בליל רביעי ובמוצאי שבת קודש. 

"הצדיק  הריזינער,  סיפר  מעמד  באותו 
שלימות  קנה  קארלינער,  שלמה  הר' 
אצל אבי זקני המגיד מו"ה דוב בער 
ממעזריטש, כי היה מלמד בכפר אחד 
ושם  למעזריטש  רגלי  הלך  ותמיד 

קנה שלימות."

כאן הוסיף לספר כי אחרי הסתלקות 
רבי  הקדוש  המגיד  אל  נסע  המגיד, 
היתה  ואז  זי"ע  מזלאטשוב  מיכלי 
מעשה.  היה  וכך  בקודש.  התגלותו 
אברכים אחדים שכרו עגלה מסוככת 
עצמם  הם  לזלאטשוב.  נסעו  עימה 
ישבו בראש ואילו את רבינו מקארלין 
בהגיעם  ויהי  מאחור.  הושיבו 
ידו  את  המגיד  הושיט  זלאטשובה. 
לשלום אל רבי שלמה, ואילו לשאר 
לר'  ואמר  שלום,  נתן  לא  האברכים 
שלמה: עד מתי תהיה בנסתר, בא עת 
וזמן שתתגלו לעיני כל, יכולים אתם 
לעבוד את ה' גם בנגלה. ויהי כאשר 
הדברים  את  הללו  האברכים  שמעו 
אזי  מזלאטשוב.  המגיד  מפי  שיצאו 
למעלה  הושיבוהו  לביתם  בחזרה 
דופני  על  עמדו  עצמם  והם  בכבוד 
גישטעלט  זיך  האבין  "זיי  העגלה 
"ששמעתי  כפי  שטאגיס"  די  אויף 
מתאר   - הקדוש"  מפיו  הלשון  בזה 
בעל המספר בספרו 'מגדיל ישועות' 
- " ומאז והלאה נתגלה לכל העולם".

עוד רבות האריך הרה"ק מרוזין לדבר 
מעמד  באותו  וקדושתו  מגדולתו 
להביאם  למועד  חזון  ועוד  עילאי, 

בבמה נכבדה זו. 

)על פי מגדיל ישועות – ישועות ישראל( 

כל מיני מעשיות ונסים ונפלאות מהרבי. אני 
נמצאתי שמה  כשהייתי קטנה תמיד  זוכרת 
ובהתפעלות שמעתי לסיפוריהן וכל מלה היתה 

אצלי קודש קדשים.

האדמה  את  וכיסה  ירד  השלג  ליל-חורף.  לי  זכור 
הלכתי  מאוד.  חזק  היה  הקור  מסביב.  לבן  היה  והכל 
הביתה  אבי  את  לקרוא  הכנסת  לבית  אמי  בשליחות 
באופן דחוף. כשהגעתי לבית הכנסת הגיעו לאזני נגוני 
גמרא ומשניות. פתחתי לאט את הדלת ונכנסתי. חרדת 
קודש שררה שמה מהחסידים שלמדו תורה בצוותא. על 
בוקסנבוים,  מנדל  משה  ישבו  הארוכים  השולחנות  יד 
שמחה וינטרוב, חיים הערש פיגנבוים, יעקב איגר, אבי 
ועוד. עד עכשיו כשאני נזכרת בתמונה זו, אופפים אותי 
הקדושים  ואחיותינו  לאחינו  לחסידים,  עזים  געגועים 

והטובים שנשחטו ונשרפו באופן טראגי ואכזרי".

הרוז'ינער שטיבל בלודמיר
מרוזין  ישראל  רבי  הרה"ק  הילולת  לכבוד 

הדוק  הערצה  קשר  לו  אשר  מרחשוון(  )ג'  זי"ע 
זי"ע  מקארלין  הקדוש  רבינו  אל  משפחה  וקשרי 
לתיאור  המדור  נקדיש הפעם את   .)1 בגליון  )כמפורט 
קצר על הקלויז של חסידי רוזין בלודמיר. קלויז שהיה 
לשקיעתה  עד  ומתפללים  חסידים  במאות  וגדוש  מלא 
אירופה  יהדות  על  הכורת  היהודית בעלות  לודמיר  של 
יובאו מקטעי הזכרונות של אחת  ה"י. בשורות הבאות 
השואה  לפרוץ  הסמוכה  בתקופה  לודמיר  מתושבות 

שאביה נמנה על חסידי רוזין בעיר:
 "אבי היה אחד מחסידי רוזין שכללה מאות איש בעירה. 
יצחק  לוי  רבי  גר  רוזין  חסידי  של  הכנסת  בית  יד  על 
זוקר, שביתו היה פתוח לכל אחד ואחד. ביחוד בחגים 
היו מתאספות שמה כל נשי חסידי רוזין והיו מספרות 

לזכות עידן ישראל בן טרז אסתר
איריס בת סוליקה 

וכל יוצאי חלציהם וכל הנלווים אליהם
להצלחתם, ברוב נחת ושלוה

הנדיב החפץ בעילום שמו
מעיר לונדון יצ"ו

לזכותו ולזכות משפחתו,
ושיצליח בכל מעשיו

רוצה לקבל את העלון במייל?
שלח הודעה ל- 

 A025004727@gmail.com 

מדור זכרון לצאצאי רבינו זי"ע

הרה"צ ר' שלמה אהרן גוטליב זצ"ל
מדור היוחסין שהחל למנות בגיליון הקודם את שלשלת בית זוועהיל, 
יעצור עתה לתחנה שבועית מעיסוק בשושלת מפוארת זו, וזאת לרגל 
הקדשת המדור להארת דמותו של אחד מיחידי הסגולה בדורנו באשר 
זכה להימנות כבן אחר בן לרבינו הקדוש מקארלין זי"ע ואף לשאת 
שלמה  רבי  הרה"צ  המשפיע  ה"ה  גוטליב.  משפחתו  שם  את  בגאון 
אהרן גאטליב זצ"ל מחשובי משפיעי ברסלב בבית שמש. אשר בימים 

אלו יחולו השלושים לפטירתו. 
רבי שלמה אהרן היה יהודי בעל צורה. תלמיד חכם מופלג ועמקן גדול 
בנגלה ובתורת החסידות. ספוג באמונה טהורה ואיתנה אשר חישלה 
את רוחו ונפשו. מקושר לצדיקי ישראל ובטל אליהם באמונת חכמים. 
ניכר היה בפשטותו ובברחו מפני הכבוד וכל חפצו היה לעשות נחת 

רוח לבוראו.
נולד בארה"ב ונקרא על שם אבותיו ה"ה רבינו הקדוש מקארלין ורבו 

הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין.
בבחרותו למד בישיבת מיר המעטירה והתחבב על רבותיו ובמיוחד 
התקשר לרבו הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל שאילפו תורה וחכמה. 

ברבות השנים התקרב לחצר חסידות ברסלב על ידי הגאון רבי גדליה 
קעניג זצ"ל, שרבי שלמה אהרן היה מגדולי תלמידיו. היה בקיא גדול 
זי"ע והשפיע תורה וחסידות בחצר  בספרי הרה"ק מוהר"ן מברסלב 

הקודש ברסלב. 
יואל  ר'  הגה"ח  עם  ולמד בחבורה  חב"ד,  בקיא בספרי  היה  כן  כמו 

כהן שליט"א.
צדיקי  ולשאר  הקדוש  לרבינו  התייחסותו  את  כזכות  ראה  ימיו  כל 

ישראל וביקש ושאף לצעוד במסילתם בקודש.
נלב"ע ביום כ"ג אלול תש"פ 

סדר הייחסותו לרבינו הקדוש כך הוא:
האדמו"ר  גוטליב,  מרדכי  רבי  הרה"צ  בן   ⋅ זצ"ל  אהרן  שלמה  רבי 
מסאמבור מארה"ב; ⋅ בן הרה"צ רבי גדליה מסאמבור )חתן הרה"ק 
רבי אורי מסאמבור( כיהן כאדמו"ר מטשרנוביל בסמבור;  ⋅ בן הרה"ק 
רבי נחום מלודמיר; ⋅ בן הרה"ק ר' שלמה מלודמיר – )חתן הרה"ק רבי 
אהרן מטשערנוביל זי"ע(; ⋅ בן הרה"ק רבי משה מלודמיר ⋅ בן רבינו 

הקדוש רבי שלמה מקארלין זי"ע
אל הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין התייחס דרך גזע בית טשערנאביל 
באשר הרה"ק רבי אהרן )חותן רבי שלמה השני מלודמיר( היה בן הצ' 

מרת חי'ה שרה בת הר"א הגדול זי"ע.

הרה"צ ר' שלמה אהרן גוטליב זצ"ל


