
למה לי פולין, למה לי לודמיר? 
רעמי התותחים והדי הפיצוצים נשמעו מכל 
זוית וגם כאן בארצנו הקדושה התעוררנו לשחר 
חדש ולציוצי הציפורים 5.43 לפנות בוקר צבא 
פוטין חצה את הגבול לעבר אוקראינה והתחיל 
בהתקפה כוללת בכל רחבי אוקראינא, כך רעשו 
אם  בשטיבלאך.  והקופקעס  העיתונים  כותרות 
זו היתה עוד אחת מהידיעות  אצל כל העולם 
והחדשות וחומר כדי לרענן ולענין את השיעמום 
התמידי והאפרורי, הרי אצל אנשי המלך אנשי 
הנחל נובע ליבם החסיר פעימה וארשת דאגה 
זיין מיטן רעבנ'ס  וועט  וואס  נסוך על פניהם, 
ונדושה בפי כל  ראש השנה, שאלה שנשאלה 

ודאגה חדשה הוספה על מכלול הדאגות. 
אי שם באזור מוזר בסין הרחוקה ובאכה סוף 
העולם שמאלה נפוצה לה נגיף חמקמק וערמומי 
העולמי  היום  סדר  על  באגרסיביות  השתלט 
מוחות  צעדיהם,  את  התמותה  לבני  והכתיב 
גאוניים ומעצמות על, הרימו את ידיהם וכולם 
לה,  נוכל  לא  היא",  אלקים  "אצבע  ואמרו  ענו 
וצומצמו  בשטח  אותותיה  את  נתנה  אט  אט 
והוצרכו  נסגרו  תורה  תלמודי  המשק,  פעילות 
למסירות נפש לטבול במקוה ולו לטבילה אחת, 
הדרכים סוגרו הגבולות נחסמו ואוירת בדידות 
ירדה לעולם אך קבוצה אחת מכל בני התמותה 
רעבנ'ס  מיטן  זיין  וועט  "וואס  לה  ודאגותיה 

ראש השנה". 
פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה, שינוי 
ותקדימים  מוזריים  ומצבים  בראשית  מעשה 
הם  ומפלצתיים  ממדים  אדירי  אופל  כוחות 
חומה  להוות  ניסו  האחרונות  שבשנים  אלו 
להמעיין,  הלב  בין  להרועה,  הצאן  בין  בצורה 
בין התקוה להנחמה, בין נשמות ישראל לשורש 

נשמותיהם. 
עשה  מה  על  שנשאלת  הראשונה  השאלה 
בראש  תלוי  כולו  העולם  כל  אם  ככה,  ד' 
הדרך  היתה  ונשגבותה  מעלתה  ולגודל  השנה 
צריכה להיות פתוח לפנינו קלה ונעימה לבלוא 
לפנינו,  רואים  שאנו  והמהמורות  המוקשים 
ונצטט מילים  וביה  מיניה  נעוצה  אך התשובה 
קדושות אש שחורה על גבי אש לבנה מדברי 

רביה"ק: )סו( כי כשיאש ישראלי צריך לעשות 
לעשות  כשצריך  ובפרט  ליהדות  הצריך  דבר 
תלוי  יהדותו  שכל  ליהדותו  הצריך  גדול  דבר 
בזה, כגון לנסוע לצדיק אמיתי אזי מזמינין לו 
כדי  היא בשביל החשק  המניעה  וזאת  מניעה, 
שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו 
האדם  את  המניעה שמונעין  ידי  על  כי  הדבר 
מאוד  החשק  התגבורת  נעשה  עי"ז  הדבר  מן 

עכל"ק. 
כאן,  הכתובים  ונוראים  מבהילים  דברים 
המערכות  ושידוד  המניעות  כוונת  שכל 
שראינו לעינינו אין כוונתו שפרץ להם במוחם 
ולא  קרקע,  פיסת  על  לריב  מנהיגים  שני  של 
שהפיתרון לאי התדבקות נעוצה בסגרים והעדר 
התאספיות, אלא אך ורק להעצים בתוכנו את 
אבוא  מתי  והכיסופים  הרצונות  והחשק  הרצון 
ביתי אשוב אל אישי הראשון, מתי אזכה  אל 
להיכלל בין הקיבוץ הקדוש על ציונו יחד ברננה 

כי זה כל מגמתי ותשוקתי ותקוותי. 
כשאתה קורא מילים אלו הנך כנראה נמצא 
בואכה  הדרך  בטלטולי  או  בלודמיר  שם  אי 
ליזענסק או בכלל על גרוטאה שיש הקוראים 
בלע"ז:  דרגשים  להציע  ומתיימרים  רכבת,  לה 
בלבבך:  אמור  ותשוב  עיניך  עצום  אך  מיטות, 
הרי אני יהודי מאמין שכל מה שנעשה בעולם 
יש לו השגחה פרטית ועליונה, וברצונו ית' היינו 
יכולים לטוס ולנחות היישר למרגלות בילינסקי, 
את  והפך  מערכות  שידד  עולם  של  מלכו  אך 
היקום הכל אשר לכל שיותר אכסוף ואשתוקק 

כאיל תערוג על אפיקי מים. 
את  לעשות  בחלקנו  נפל  ית'  ובעזרתו  ב"ה 
נשנוס  הבה  ובחבורה  יחד  אומן  בואכה  הדרך 
ובחדוה  באחדות  הנסיעה  את  וניסע  מתנינו 
סדרי  בכל  והאהבה,  הרצונות  את  יחד  לעורר 
הרצונות  באש  נשמותינו  את  נלהט  השבת 

ונבעבע באש קודש כי עזה כמות אהבה. 
אנשים  נהיה  ואז  ביחד  עצמכם  תחזיקו  רק 

כשרים. 

שבת שלום ומבורך! 

דבר המערכתנקודת החבר

בָתה בָתהוׁשָ וׁשָ
                               

לב
רס

 שבת התאחדות לחברי כולל שביעית ב

עיירת לודמיר אוקראינה יצ“ו
תבוא תשפ“ב בדך לקיבוץ ר“ה הבעל“ט

השבתות שבשנת השמיטה 
כעולם הבא כאלף השביעי 

שב+ לה‘

למה בכלל באתי? 
ספיקות  אכולי  שם  עמדנו 
שהקרקע  חשבנו  ובלבולים 
נשמטת מתחת לרגלינו, השבת 
הולכת לפרוש את כנפיה ועדיין 
לא קיבלנו שום צינתוק היבטנו 

באכזבה אל צג הפלאפון. 
כולנו  על  עבר  כנראה  כך 
נוסעים  מתי  האחרונה  התקופה 
נוסעים,  לאן  נוסעים  מי  עם 
הצהרות  ושאלות  דאגות 
גבר,  מצעדי  מד'  אך  והכחשות 
וממרומי על, הכין לנו הכל על 

הצד היותר טוב. 
אין טוב מזה שעל אם הדרך 
אתינא  מאי  על  ונתבונן  נעצור 
רוצה  אני  מה  נסיעה,  להאי 
לשוח  באתי,  מה  ועל  בנסיעתי 
בדיבוק  שלמה  שבת  ביחד 
חברים ואהבת ידידים, להתבונן 
רום  ועל  נסיעתינו  מטרת  על 

מעלתה. 
צוללים  אנו  נפגשים  ליל  ליל 
בגדרי  הסוגיות  נבכי  אל  עמוק 
בצל לוף ובירור הגבולות, בכולל 
בהתמדה  שלומדים  הנפלא 
אין להם  עצומה בהלכות אשר 
ספור באיסוריהם והיתריהם כל 
בהתלהבות  חברותתו  עם  אחד 
עצומה אשר ברכתו חופה עלינו 
לכל שבע השנים ועתה יש לנו 
הקשר  את  ליצוק  ההזדמנות 
כהכנה  הכולל  בני   כלל  כולנו 
לראש  נפלאה  באחדות  דרבה 

השנה של רבינו זיע"א. 
א גוטן שבת

העורכים
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גליון 2 • יו"ל ע"י כולל שביעית ברסלב לרגל השבת התאחדות בצילו של ציון הרה"ק רבי שלמה מקרלין הי"ד בדרך לרביה"ק באומאן לקיבוץ ר"ה הבעל"ט.  



לקט מיוחד מפי ספרים וסופרים לרגל שהותינו בשב”ק בצל ציונו הקדוש
הי'  יוטא.  הרבנית  ולאמו  סג"ל  מאיר  רבי  לאביו  ת"ק  בשנת  נולד 

תלמיד חבר של הרה"ק רבי אהרן הגדול זי"ע. 
אחרי הסתלקות הרה”ק רבי אהרן חוה”מ פסח תקל”ב שימש רבי 

שלמה זי”ע בנשיאות קארלין עשרים שנה.
בסוף ימיו השתקע בעיר לאדמיר )מחוז וואהלין(, והי’ אז עת מלחמה, 
ובשב”ק נורה על ידי קאזאק, וחי עד יום ד’ כ”ב תמוז, ויצאה נשמתו 
עולם,  ימי  כל  וינשאם  וינטלם  בפסוק  תקנ”ב  תמוז  בכ”ב  בטהרה 

ונטמן בלאדמיר באוהל מיוחד. 
בשנת תרפ”ח הוציא לאור הגאון ר’ יעקב משה קליינבוים זצ”ל אב”ד 
סאבאטא את הספר הק’ “שמע שלמה” ונדפס אח”כ כמה מהדורות, 
ובשנת תשמ”ו יצא לאור ע”י “מכון זכר נפתלי” הספר המופלא שמע 
יצא לאור במהדורה מפוארת  ב’ כרכים, שלאחרונה  שלמה השלם 

ע”י הוצאת “מיר” בכרך אחד גדול. 

שבחו של שלמה
מעלה ניצוצות מכל פולין ורייסין

ממעזריטש  הגדול  המגיד  רבו  לפני  סיפר  זי"ע  הגדול  אהרן  רבי   
זי"ע אשר יש לו אברך בשם רבי שלמה, שבעת שאומר בליל יו"כ 
: ד' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ, הוא מעלה כל  את הפסוק 

הניצוצות מפולין, ליטא ורייסין. 
משיח בן יוסף

דודו של רבי אהרן הגדול זי"ע החסיד המפורסם רבי מנלי ז"ל, לקח 
פעם את רבי שלמה בעת שנסע למעזריטש להמגיד הגדול. כשבאו 
לשם אמר המגיד זי"ע: בואו ונצא לקראת משיח בן יוסף, ורמז המגיד 
זי"ע לאנשיו שכוונתו על רבי שלמה זי"ע. ולרבי שלמה אמר המגיד: 

נהוג נשיאתך ברמה. 
א טפח העכר ווי די וועלט

הרה"ק בעל התניא זי"ע אמר עליו: עהר איז א טפח העכיר פון די 
וועלט.

מכיר שיחת עופות ודקלים 
שהי'  עליו:  העיר  מלעכיוויטש  מרדכי  רבי  הרה"ק  הגדול  תלמידו 
מה  כל  השרת.  מלאכי  ושיחת  דקלים  שיחת  עופות  שיחת  מכיר 
שמפורש בסוכה כ"ח: על רבן יוחנן בן זכאי, ולא העלים ממני כל זה. 

חכמת התכונה בהבטת שמים בעלמא
תלמידו הגדול רבי אשר מסטולין זי"ע אמר עליו: שהי' בקי בחכמת 
התכונה והילוך המזלות, ולמד כל זה במקומות שאסור להרהר בד"ת, 
ובהגביה אז עיניו לשמים השיג כל זה. ועפ"י חשבון אמר שמותר 
לחדש את הלבנה עם ברכה בשם ומלכות עד י"ז מעל"ע מהמולד. 
רבי שלמה  של  הק'  ותלמידיו  קארלין  בית  של  הרביים  נהגו  )וכך 

זי"ע(.
מבטל גזירות עם ר’ לוי יצחק מברדיטשוב זי”ע 

  הרה"ק ר' לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל אמר פעם א' להמשמש שלו 
ידעו  ולא  והלך לחפש אותו  יוטא.  ר' שלמה בן  שילך לקרוא את 
לענות לו עד שפגש באיש אחד שאמר לו שהוא יודע מאיש ששמו 
שרבינו  לו  ואמר  אליו  והלך  מלמד.  והוא  קטן  בבית  שגר  שלמה 
)ה"קדושת לוי"( קורא אותו שיבוא אצלו. וענה לו הרה"ק מהר"ש 
ז"ל שיבוא לאחר כמה שעות, והתפלא המשמש מדוע לא הלך תיכף. 

וכעבור כמה שעות הלך להביאו. כשנכנס אליו קם רבינו )הקדושת 
לוי( מכסאו ואמר לו ברוך הבא ר' שלמה. והכין לו כסא. וישבו כן 
שעות אחדות ופניהם פני להבים. ולא דברו אף דבור קל, ואחר כמה 
שעות קמו שניהם מכסאותיהם והתחילו לשחוק ושחקו הרבה. והלך 
הפלאים  על  מברדיטשוב  הרה"ק  את  אח"כ שאל המשמש  לביתו. 

האלו שראה. 
אמר לו הרה"ק דע כי היה קטרוג גדול על היהודים הגרים בסביבותינו 
היהודים.  על  גירוש  גזירת  להוציא  והחליטו  הפריצים  כל  ונאספו 
שר'  השמים  מן  לי  אמר  הגזרה  לבטל  בתחילה  הפצרתי  וכאשר 
שלמה בן יוטא יוכל להועיל בדבר זה, כי אלי' הנביא רגיל אצלו, 
כשראינו  אותנו.  אחזו  ופחד  ורעדה  יחד  ישבנו  לכאן  בא  וכאשר 
המנהג  והנה  הזאת.  הרעה  לעצה  והסכימו  התאספו  הפריצים  שכל 
אצל השררים אשר אפילו אחד יכול לעכב הגזרה, ופתאום בא אלי' 
הנביא בדמות פריץ זקן, וישב ג"כ על יד שלחנם וכאשר נתנו לפניו 
ונעשה תכף  זה,  הגזרה, אמר שאין ברצונו לחתום על  לחתום על 
מחלוקת ופירוד לבבות ביניהם וקרעו הגזרה לקרעים. וכאשר ראינו 
שאינם  נכרי  איש  יבא  כי  השוטים  מהשררים  לשחוק  התחלנו  זה 

מכירים אותו וביטל כל עצתם האם יש שחוק יותר מזה. 

סיפור מימי חורפו
טרם התגלותו והוא אברך, היה רבנו )הרה”ק רבי שלמה מקרלין( זי”ע 
עני גדול, ללא שום מקור תמיכה, ישב ביום ובלילה בביהמ”ד ועסק 

בעבודתו הקדושה ובתלמודו. 
התבונן אחד מבאי ביהמ”ד בכל הליכותיו ותמה: מהיכן מפרנס אברך 
זה את אשתו וילדיו. משראה שרבנו אינו מפסיק ממנהגו זה, שאלו: 

מהיכן אתה חי ? ומנין מזון ומחיה לבני ביתך ? 
בביתו שתי  לרבנו  שיש  השואל,  חשב  “קיא”.  לי שתי  יש  השיבו: 
פרות חולבות )פרה - קיא בלשון אידיש( ועליהן פרנסתו. התענין 
לדעת מקום מגוריו, וברצותו לשלוח אליו לקוחות ולהרבות פרנסתו, 
כשהגיע לבית רבנו פנה לרבנית ובקש לקנות חלב. ענתה לו: מאין 
בטענות  לרבנו  האיש  הגיע   ? חולבת  פרה  לי  יש  האם   ? חלב  לי 

ובטרוניות למה ככה רמיתני”... 
בו  כי  האחד  כי,  משני  חיותי  כל  באמת  מלשקר,  לי  חלילה  ענהו: 

ישמח לבנו, והשני כי בשם קדשו בטחנו”. 
להשיג  יכולים  איננו  אנו  מלכוביץ:  מרדכי  ר’  הרבי  כך  על  הוסיף 
דרגה כזו. אכן, יש לנו שתי “כי” אחרים שמהם כל חיותנו: חסדי ה’ 
כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו. )כתבי הרה”ק רנ”ג אבד”ק קאלביעל 

מהרה”צ רד”ש מקוברין(.

במחיצת אנשי שלומינו 
היה בזמנו של  הי”ד הוא  נהרג על קידוש השם  ר’ שלמה מקרלין 
של  קשר  שהוא  איזה  ידוע  לא  אבל  וסופרי  ספרים  מפי  רביה”ק) 
רבינו איתו, אמנם קשר משפחתי היה לרבינו עם ר’ שלמה, הם היו 
מחותנים שנכדו של רביה”ק היה ר’ נחמן חיהל’עס הוא היה יחסן 
גדול הוא הי החתן של ר’ בער הבן של ר’ שלמה מקרלין, ר’ בער היה 

חתן של הרב ר’ ברוך ממעז’בוז’ 
שוין  האט  ער  חיה’לעס  נחמן  ר’  על  אומרים  היו  שלומנו  אנשי 
ור’ שלמה מקרלין( אז ער  )ר’ ברוך  זיידעס  צוויי  גרויסע  אזעלכע 

האט שוין באלד פארגעסן דעם דריטן זיידן )הלא הוא רביה”ק(. 

רבי שלמה קרלינער הי"ד



עלילות הבנין בלודמיר
כבר שנים רבות שאני מחובר למקום ציון הצדיק 
גם  התעוררתי  ב'לודמיר'.  מקארלין  שלמה  רבי 
לעוד  לזכות  בית הכנסת אורחים במקום,  לבנות 
שלהיות  אמרו  צדיקים  בו  למקום  להגיע  יהודים 
על קברו זה ממש כמו להיות אצלו בחיים חיותו.

ובאמצעות  חיפושים,  של  שנים  הרבה  לאחר 
5 שנים רכשנו שטח  הלוואות מפה ומשם, לפני 
ברחוב  החיים,  לבית  צמוד  דונם,  של  בגודל 
דראומונוב 6. במשך השנים ניסיתי הרבה ניסיונות 
להתרים אנשים למען הבניין, ללא הצלחה, כמה 
הדבר  איך  ראיתי  ככה  בהשתדלות,  שהשקעתי 
למסקנה,  הגעתי  בסוף  ויותר.  יותר  ממני  בורח 
כמו  ובתפילה,  באמונה  רק  יבנה  הזה  "המקום 
שהצדיק אמר, 'הדבר הראשון שאני עושה לחסיד 
שנוסע אלי, שיעבוד את ה' יתברך ללא שכל אלא 
אך עם אמונה פשוטה'. הקב"ה רוצה שמקום כזה 

ייבנה רק באמונה ותפילה".
מי שנבחר לבנות את בית הצדיק יכול גם לבוא 
אלי, לא צריך לרוץ אחריו. פשוט עזבתי את כל 
ההשתדלויות והתחלתי להתפלל להקב"ה, שיזכה 
אותי לבנות בית לרבי, בית שיגיעו אליו יהודים 
מכל העולם, ויקבלו חיות מהצדיק כבחיים חיותו.

***
לשדה  הגעתי  תש"פ  תמוז  כ"ב  ההילולא,  ביום 
אנשים  הפחידה  עדיין  הקורונה  ריק,  תעופה 
לטוס לחו"ל, וגם הבירוקרטיה של הנסיעה היתה 
קשה מאוד. ברוך ה' שלא חשבתי רגע לוותר על 
סך  הגיעו  לציון  בלודמיר.  תמוז  בכ"ב  השהייה 
הכל 4 אנשים מארץ ישראל, ועוד כ-30 אנשים 

מאירופה.
בשטח  האורחים  הכנסת  התקיימה  לראשונה 

שנקנה ליד הציון, שם הועמד האוהל.
אוקראינה  ברחבי  אורחים  ההכנסות  זמן  באותו 
הורגשה  עוד  הקורונה  כרגיל,  פעלו  לא  עדיין 
היטב בכל פינה, ולכן לא היה מאיפה להשיג אוכל 
נמצא  "אני  ושאל,  התקשר  טוב  יהודי  לאורחים. 
להכנסת  משהו  צריך  האם  ללודמיר,  בדרך  כעת 
אורחים?" אמרתי לו שאני אשמח מאד אם הוא 

יוכל לקנות אוכל לציבור.
היהודי לא חשב פעמים, נכנס לחנות וקנה שם כל 
מה שאפשר לקנות בלי צורך בכשרות, כמו ירקות 
גם  קנה  הוא  וכדומה.  קשקשים,  עם  חיים  דגים 
אמצעים לבישול האוכל. ברוך ה', ארגון ההילולא 

היתה למעלה מכל חלום בימים כאלו.
שקנה  היהודי  אלי  מצלצל  מכן  לאחר  שבועיים 
את האוכל והוא מספר לי "כשהגעתי לציון הייתי 
בחובות עצומים, מאז שחזרתי הביתה אני מרגיש 
בזכות  רק  שזה  בטוח  אני  אחריו,  רץ  שהשפע 

הצדיק. מה קורה עם הבניין?"
"אין לי אפילו דולר כדי להתחיל" - אני אומר לו.

"עם מה צריך להתחיל?", הוא שואל אותי.
"עם רישיונות לבניין גדול".

"עלי. אני כבר שולח לך עכשיו 6000 דולר שיהיה 
לך איך להתחיל".

התקדמנו  שנה  במשך  לתהליך.  מיד  נכנסתי 
כמעט  הגיעה  שלהם  שהעלות  הרישיונות,  עם 
ל-20,000 דולר. הרישיון הסופי היה צריך להגיע 

בחודש אב תשפ"א.
***

ביום ההילולא - כ"ב תמוז תשפ"א, כבר חגגו יום 
הילולא רבתי, עם מאות אנשים. זכינו גם שיבואו 
עם  יחד  אדמורי"ם  ביניהן  נכבדות,  קבוצות 
הכיוונים.  מכל  קשיים  הרבה  היו  אבל  החסידים, 
מוכן  היה  לא  שהמקום  הוא  העיקרי  כשהקושי 
לקבל את מאות האורחים בכבוד הראוי להם. היו 
את  לקבל  כדי  ביותר  מינימליים  דבריים  חסרים 

הקהל הגדול.
לציון  נכנסתי  נשברתי.  ההילולא  יום  בבוקר 
ובכיתי, פשוט נכנסתי לצדיק שעומד כמו בחיים 
חיותו, ואמרתי, "רבי הזמנת אנשים להגיע אליך, 
אני רוצה להביא להם את הכי טוב, אבל אין לי 

איך".
אמרתי ברוב בכי: "רבי אני רוצה כאן בניין. לפחות 
עד היאר-צייט הבא שיהיה כאן בניין ראוי לקבל 

את האורחים".
אחרי שעה ארוכה הרגשתי שהרבי ענה לי, תירגע, 

יהיה כאן בניין.
אם היו שואלים אותי איך יהיה בניין שנה הבאה 
הרי רק הבניה אורכת כמה שנים, לא הייתי יודע 
את  לוקח  שהוא  אמר  כבר  הצדיק  אבל  לענות, 

השכל, אז פשוט "האמנתי" שיהיה בניין.
***

כ"ה תמוז - ההתמודדות מחריפה. חוזרים הביתה 
הגויים  שהתושבים  שמועות  מגיעות  ומלודמיר 
שבועיים  להיגמר  אמורים  שהיו  הרישיונות  'נגד' 
אחרי ההילולא. הם ראו את הציבור הגדול שהגיע 
אליו,  רגילים  היו  לא  שהם  דבר  ההילולא,  ביום 
והם עושים הפגנות, "כאן היהודים לא יגיעו". זאת 

היתה הסיסמה שלהם.
בהשתדלות של הרב של זיטומיר הרה"ג ר' שלמה 
'אלכסנדר  טוב  יהודי  נשלח  שליט"א  ווילהלם 
ברחבי  מסועפים  קשרים  עם  שמו,  שלמה' 

אוקראינה כדי לנסות להרגיע את הרוחות.
תשמע,  לי,  ואומר  לשם  מגיע  שלמה  אלכסנדר 
ניסיתי הכל. אין שום סיכוי שבעירייה יאשרו את 

זה.
שאתה  מה  שכל  מאמין  אני  להקב"ה,  אמרתי 
עושה לטובה אתה עושה. התחזקתי ביותר שעוד 

נזכה לראות את הטובה בעיניים.
נמצא  עדיין  שלמה  אלכנסדר  למחרת,  יום 
הקהילה  מראש  טלפון  מגיע  והנה  בלודמיר, 

המרכזי  המלון  "בניין  שאומר  בלודמיר  היהודית 
ברחוב  נמצא  המלון  למכירה",  עומד  העיר  של 
מבית  הליכה  דקות  שתי   ,1 וסילקה  קניאציה 
החיים, עומד למכירה כפשוטו. בניין שלם מוכן, 
לא שטחים שצריכים לעבור רישיונות, תוכניות, 
תהליכים  בלי  ועוד,  ציוד,  קניית  בנייה,  חפירה, 
אנחנו  שנים,  כמה  פני  על  שנמשכים  ארוכים 
מקבלים פשוט בנין שלם  כולל כל הציוד, כולל 

פועלי ניקיון, ממש הכל בכל.
מיד נשלח אלכסנדר שלמה לשבת עם המוכר, על 

מנת לסגור את שלבי הרכישה.
מאז עברנו ניסים ונפלאות, כל יום ניסים גלויים 
ממש עד שבז' אדר תשפ"ב, יום הילולא של משה 
נגמרה  ודור,  דור  בכל  שלו  שההתפשטות  רבינו 

הרכישה.
כשמזמרים  לפעמים,  אחד.  בלילה  בניין  פשוט 
עולה  שבת,  במוצאי  היה'  חסיד  'איש  הזמר  את 
המחשבה 'איך זה יכול להיות', איך נבנה לו בנין 
רואים בעיניים שזה  הנה. אנחנו  בלילה אחד. אז 
יכול לקרות. הצדיק מראה כל הזמן, תאמינו, בלי 
שכל, הקב"ה הוא כל יכול, אם היו שואלים אותי 
איך יכול להיות שיהיה כאן בנין להכנסת אורחים 
לומר  יודע  הייתי  לא  בהילולא,  הבאה  בשנה 

שהבנין כבר מוכן מזמן.
כאשר נודע דבר הרכישה בשבוע שעבר בעיר, כל 
לודמיר רעשה מזה. אחד מהתושבים פרסם לכלל 
אמרתי  חודשים   7 שלפני  "זוכרים  העיר,  תושבי 
לכם, אל תפריעו ליהודים? כי כשהיהודים רוצים 
לא,  אם  כי  עכשיו,  להם  תתנו  להם,  יהיה  בניין 
בסוף  הם יסתדרו יותר טוב. תראו, איך הצליח 

להם. הם קיבלו בניין שלם".
נס גלוי נוסף עשה אתנו הקב"ה, כשהקנייה נגמרה 
בגבולות  בהיכון  עמדו  כבר  הרוסיים  הטנקים 
אקראינה לקראת המלחמה. אנשים ניסו לומר לי, 
אל תקנה עכשיו כי אולי תפרוץ מלחמה ואז זה 

יהיה יותר זול. 
אני אמרתי, אם הקב"ה שולח עכשיו את הבניין, 
מי אני שאני יחכה, כדברי רש"י הידועים 'התהלך 
העתידות'.  אחר  תחקור  ולא  בתמימות  עמו 
המלחמה  פרצה  הקנייה  לאחר  שבועיים  ובאמת 
כארבעה  עברו  כשכבר  עכשיו  באוקראינה. 
חודשים מתחילת המלחמה מתברר גודל ההשגחה 
העליונה. לודמיר שוכנת 12 ק"מ מהגבול הפולני, 
הרחוקים  מהמקומות  היה  המקום  המלחמה  עד 
מהמקומות  היא  'לודמיר'  כעת  באוקראינה, 
הרוגע נשמרה בכל  יותר כאשר שם  המבוקשים 
ספק  הקנייה  עם  מחכה  הייתי  אם  המלחמה.  ימי 
גדול אם המוכר היה מוכר עכשיו, ואפילו אם כן, 
המחיר היה עולה בהרבה יותר ממה שהוא מכר.  

אני מסיים בהודאה, 'עד הנה עזרונו רחמיך ולא 
עזבונו חסדיך ה' אלוקינו, ומבקש 'אל תטשנו ה' 
הבניין  של  השיפוץ  עם  לסיים  שנוכל  אלוקינו'. 
אלפי  עשרות  את  להכיל  יוכל  ושהבניין  בקרוב, 
לעמוד  לצדיק,  השנה  במשך  שיגיעו  האנשים 

לפניו ולפעול אצלו כבחיים חיותו.

סיפור לשבת

"הם ראו את הציבור הגדול שהגיע ביום 
ההילולא, דבר שהם לא היו רגילים אליו, והם 
עושים הפגנות, "כאן היהודים לא יגיעו". זאת 

הייתה הסיסמא שלהם."
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יום שלישי 
נחיתה בקרקוב לפי שעון פולין................................................................ 23:50  
יציאה לעבר ציון הרמ"א זיע"א............................................................... 01:00

יציאה לעבר ליזענסק.................................................................................. 02:30 
יום רביעי

הגעה – הליכה למקווה.............................................................................. 05:00 
תפילת שחרית מתוך חיות עצומה.......................................................... 05:25 
נץ החמה......................................................................................................... 06:06

פת שחרית/כיבוד קל.................................................................................. 07:00 
שבעים דק' של אמונה............................................................................... 07:50
וקווי ה' יחליפו כח....................................................................................... 09:00
קימה ועליה לציוה"ק של הרה"ק הרבי ר' אלימלך זיע"א................. 13:00
ארוחת צהריים............................................................................................... 14:15

יציאה לעבר קברי הצדיקים...................................................................... 15:00 
דינוב - ציוה"ק בעל ה"בני יששכר" זיע"א........................................... 16:30
תפילת מנחה................................................................................................... 17:00

יציאה לעבר רימנוב...................................................................................... 17:30 
הגעה – לציוה"ק של הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב זיע"א............ 18:30
תפילת מעריב................................................................................................. 19:22

יציאה לעבר פשמישל – תחנת רכבת................................................... 19:50 
הרכבת יוצאת לעבר לבוב.......................................................................... 23:10
הגעה ללבוב לפי שעון אוקראינה............................................................ 02:16 

יום חמישי
הגעה ללודמיר – ארוחת צהרים............................................................... 16:00
תפילת מנחה בציוה"ק................................................................................. 18:00 
תפילת מעריב במתחם................................................................................. 19:20
ארוחת ערב................................................................................................... 20:00
זיץ אל תוך הלילה בהתרוממות הדעת כהכנה לשב"ק אצל "ר' שלמה קר
לינר"................................................................................................................. 21:00

יום שישי 
קימה והליכה למקווה................................................................................... 07:45
שחרית - הודו............................................................................................... 08:00
אני לדודי ודודי לי - שיר השירים........................................................ 06:00
טעימה קלה................................................................................................... 09:00
שבעים דק' של אמונה.................................................................................. 9:30
ארוחת בוקר.................................................................................................... 10:40
שנים מקרא ואחד תרגום – הכנות לשב"ק.......................................... 11:30
טועמיה – מקווה הכנה לשב"ק................................................................ 14:30
ניגוני שב"ק בהתעוררות בציוה"ק............................................................ 16:00
אני לדודי ודודי לי - שיר השירים......................................................... 17:00

שבת קודש
"שבת סליחות"

ויזעקו אל ה' בצר להם – מנחה וקבל"ש.............................................. 17:30 
סעודת חקל תפוחין קדישין....................................................................... 19:10 
להתקפא חלשין - דברות קודש ודיבורים נלהבים מהרה"ח ר' בנימין 
כהן שליט"א.................................................................................................. 20:30
להתענג מנועם קדושת השבת - באטע................................................ 22:00 
ותקם בעוד לילה – חצות ביערות לודמיר.......................................... 03:30
הודו לה' כי טוב........................................................................................... 05:00
קידושא רבא.................................................................................................. 08:15
שבעים דק' של אמונה............................................................................... 09:20 
סעודת עתיקא קדישא................................................................................ 10:30
“לאן אנו נוסעים?” – דברות קודש מאחד החברים הי"ו.................... 11:00
והשינה משובחת........................................................................................... 12:30

אמירת ספר תהלים בציוה"ק...................................................................... 15:30 
תפילת מנחה בהתלהבות............................................................................. 18:00
סעודת רעוא דרעוין בהתעוררות עצומה............................................... 18:45
סעודת מלוה מלכה....................................................................................... 21:00

יום ראשון
קימה והליכה למקווה................................................................................... 07:30 
הודו.................................................................................................................. 08:00

ארוחת בוקר................................................................................................... 09:00 
שבעים דק' של אמונה............................................................................... 10:00

- אריזה והליכה לציוה"ק -
נוסעים אל מחוז חפצנו, מקום מגמתנו ותשוקתנו............................. 12:00 

אחלי שאזכה לראות אור בהירות הדרכים שאתם נוסעים אליי...

האט’ס גיפועלט אלעס גוט!


