
בס"ד. מגזין קול פּלֵיי

לתרבות ומוזיקה יהודית

ירחון מס' 16    חשון תשפ"ב

הניה שוחט
עושה סטנדאפ נשי

כשר למהדרין

פנחס ביכלר מונה רוזנבלום הרב שלמה טויסיג

שמואל יפת
המלחין של הלהיט "נפשי", 

על חודשי ההתמודדות הלא 
פשוטים עם מחלת בנו

קרליבך

הוא הותיר אחריו 
אינספור נכסי צאן 
ברזל שמושרים 
בכל בית כנסת, בכל 
סעודה שלישית ובכל 
חתונה. 27 שנים לאחר 
פטירתו של "הרבי 
המרקד" ר' שלמה 
קרליבך ע"ה, מספרים 
מקורביו ותלמידיו 
על הפן הנסתר של 
המלחין והיוצר האדיר, 
ועל פרויקט השימור 
הגרנדיוזי, שמכיל מעל 
10,000 שעות הקלטה. 
וגם: זמרים בוחרים 
את שיר קרליבך שהכי 
שלמה אהוב עליהם 

27 שנים 

לפטירתו

דודי רובינשטיין
מגיע לראשונה

לשארם א-שייח'

אנשי השנה
פרויקט: זוכי המצעד השנתי 
של "קול פליי" מדברים על 

התכניות המוזיקליות לעתיד



המלך

שלמה
דווקא בשנים לאחר פטירתו, זכה ר' 

שלמה קרליבך ע"ה לעדנה גדולה: 

ניגוניו מושרים היום בכל בתי הכנסת, 

וכמעט בכל שבוע יוצא ביצוע חדש 

עם חידוש לאחד משיריו • כעת, 27 

שנים לאחר פטירתו החודש, 

אוצֵר ארכיון השירים הגדול שלו, 

ארנון יהל, ומקורבו של קרליבך, 

הרב משולם ברנדווין, מנסים 

לענות על שאלת השאלות: איך 

זה שכמעט 30 שנה אחרי, שירי 

קרליבך רק נוכחים כאן יותר ויותר? 

• וגם: זמרים שונים שחידשו משיריו, 
 בוחרים את השיר של קרליבך

האהוב ביותר עליהם

אהרן אטינגר

חשון תשפ"ב
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27 שנים לאחר פטירתו, בחשוון תשנ"ה, ונראה שהצמא 
לשיריו של "הרב המרקד" ר' שלמה קרליבך ע"ה, רק הולך 
וגובר עם השנים. עוד ועוד מנייני קרליבך נפתחים, שירים 

פחות מוכרים שלו מתגלים, ואלה המוכרים מושרים יותר ויותר. 
קרליבך נוכח פה איתנו היום, הרבה יותר מחייו.

אינספור זמרים נמנים היום על זרם "קרליבך", שרים את שיריו, 
שרים בסגנונו, או ניגשים לפני העמוד ומשוררים לפי הלחנים 

האהובים שהוא הותיר אחריו. בשביל הצעירים שבין הקוראים, די 
אם נזכיר שירים כמו "שפכי כמים", "ובאו האובדים", "לולי תורתך", 
"אשא עיני", "ישראל בטח בה'", "מקימי מעפר דל" ועוד ועוד. היום, 
הם כבר נחשבים שירים "עממיים", חלק מהרפרטואר היהודי, אולם 

מי שחיבר והלחין אותם, היה שלמה קרליבך, שסימן ההיכר שלו היה 
שירים פשוטים, לעתים בשני אקורדים בלבד, אך כאלה הסוחפים 

ונכנסים אל הנשמה.

אז מה היה סודו של קרליבך? מהיכן נבע מעיין יצירותיו? ובכן, 
על דמותו של קרליבך המוזיקלית, השתברו כבר קולמוסים רבים. 

זמרים רבים מתלמידיו, כמו יהודה גרין או חיים דוד סרצ'יק, התבקשו 
בראיונות רבים להאיר את דמותו רבת הפנים של קרליבך. גם ספרים 

וחיבורים לא מעטים על דמותו יצאו במשך השנים מאז נפטר. הפעם, 
בכתבה הנוכחית, ביקשנו לדבר עם שניים שדווקא אינם זמרים.

לאחד, הרב משולם ברנדווין, ראש ישיבת "חדוות התורה", היה 
קשר מאד מיוחד בהיותו בחור צעיר עם שלמה קרליבך, קשר שהיה 

תורני במהותו. שלמה היה עטוף בנשמות תועות או במחפשי ניגוניו. 
כשרצה לחזור לימי הישיבה ולדבר בלימוד, עשה זאת יחד עם משולם 
הצעיר, בחור ישיבה שבא אל קרליבך לשאוב קצת "נשמה" מאווירת 
הניגונים. את השני, ארנון יהל, אפשר לכנות כאוצר הארכיון הרשמי 

של קרליבך. במשך שנים רבות הוא אוסף אינספור תיעודים, הקלטות 
וצילומי וידאו מהופעותיו הרבות של קרליבך, והיום הוא מחזיק 

באוסף ענק והגדול מסוגו, של כל מה שקשור לקרליבך: שירים, גם 
אלה הפחות ידועים, תמונות, הקלטות ותיעודי וידאו.

"זה מעניין", אומר ארנון יהל, "הייתי בכמה הופעות של שלמה 
בחיי, אבל לא היה לי קשר כלשהו אליו מעבר לזה. במקור אני ממושב 
תפרח והכרתי כמו כולם את 'לולי תורתך' ו'שפכי כמים' ואפילו פעם 

הרב'ה בחיידר סיפר לנו את יוסל'ה קמצן קדוש, בלי חלילה לגלות 
את מקור הסיפור. בשנות ה־80' חיינו תקופה מסוימת בארה"ב, ושם 

בישיבה נחשפתי לעוד שירים רבים אחרים של שלמה, אבל השינוי 
העיקרי הוא, שאז שמעתי אותם בביצוע המקורי שלו, וזה כבר עולם 

אחר לחלוטין, כי אין בעולם אדם שיודע לשיר שירי קרליבך יפה יותר 
מקרליבך בעצמו, ואז החלה בי האהבה הגדולה אליו ולשיריו. לצערי, 

כשהוא חי, הרגשתי 'פת בסלו'. לא הרגשתי דחיפות לנצל כל רגע 
לשהות במחיצתו, כי הרי הוא יהיה פה גם מחר... היתה תקופה שגרתי 
במודיעין עילית, כששלמה ותלמידיו גרו ממש מעבר לכביש, במבוא 
מודיעים, ובכל זאת לא הגעתי לשם. היום, אני כל כך מצטער על זה".

אוסף עם 700 קלטות
לאחר פטירתו של קרליבך, החל יהל לאסוף 

חומרים נדירים שלו, כמו אנשים 
רבים. "היה לי חוש טכני וידע 

במחשבים כדי להצליח לחבר את 
כל החלקים הנדרשים להמרת 
אודיו ווידאו לדיגיטל )בזמנו 

זה היה יותר מסורבל(, ולמזלי 
הצלחתי להתחבב בעיני 

אנשים שהיו להם 

חומרים בכל מיני פורמטים שונים, והיה צורך להעביר אותם לפורמט 
דיגיטלי על מנת לשמר אותם. הצטרפתי לזמר הרב שלמה כ"ץ ולשמע 
ישראל )שמעלי( ויט שכבר עסקו במרץ באיסוף החומר. שניהם בעלי 

היכרות מעמיקה עם תלמידיו של קרליבך, ובעזרת קשריהם הגענו 
לאנשים שבמחסניהם שכבו ארגזים של מאות קלטות של קרליבך. היו 

אפילו אוספים עצומים שהגיעו ל־700 קלטות.

"השלב הראשוני היה דיגיטציה של החומר, כאשר שמעלי היה 
אחראי על המרת קלטות ואני עסקתי בהמרת וידאו וסלילים. השלב 
הבא היה חיתוך הרצועות לפי נושאים, שירים, סיפורים ודברי תורה 

ומתן שמות תואמים לכל רצועה. הרבה פעמים אני נשאל מתי הולחן 
שיר מסוים, ובעזרת חיפושים במאגר אני יכול לאתר את ההקלטה 

הקדומה של השיר הספציפי הזה הקיימת בידינו. צריך להבין שרוב 
רובו של המאגר, המכיל להערכתי מעל עשרת אלפים שעות הקלטה, 

הוא בכלל הקלטות של שיעורים ששלמה מסר, ולצערנו רק חלק 
זעיר מדברי התורה הללו עברו איזשהו מיפוי. מי שעוסק בזה, הוא 

הרב שלמה כ"ץ שאף זכה להוציא לאור מספר ספרים מתורתו של ר' 
שלמה.

"היינו מקבלים הרבה מאד הקלטות על גבי סלילים, שהוקלטו 
עוד טרם עידן הקלטות, וזה היה סיפור לא פשוט, אבל גם מצאנו 

בהם חומרים נפלאים. למשל, חלק שלישי ולא ידוע לשיר 'הנשמה 
לך' שהושר על ידי קרליבך באחת ההופעות בשנים שקדמו להוצאת 

השיר האהוב של קרליבך
את השיר "עוד אבינו חי, עם ישראל חי" הלחין ר' שלמה, כשיר תקווה ליהודי 
ברית המועצות, ועד היום השיר הזה נותן תקווה להרבה אנשים. השיר, בלי יותר 
מדי מילים, מדבר על תקווה ועל אחדות עם ישראל שנשארת, לא משנה מה עובר 
עלינו. רק בשנה האחרונה עם ישראל עבר אסונות קשים, ולמרות הכל נשארנו 
מאוחדים. בכל מקום שאנחנו מנגנים, איך שמתחילים לנגן את השיר בהרמוניה 
הקרליבכית – ישר רואים חיוכים שעולים על הפנים. זה שיר שעושה טוב לכולם!

להקת 
"השיליצים"
עם ישראל חי חשון תשפ"ב
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אלבומו הראשון. מוסא ברלין, נתן לי ערימות של סלילים ואמר לי: 
אני לא יודע מה מהם של קרליבך, אם אתה רוצה – קח ותחפש. אז 

לקחתי הכל, ומתוך מאה סלילים מצאתי לבסוף חמישה סלילים בלבד 
עם הקלטות נדירות של קרליבך. אבל כל אחד מהם היה שווה את 

משקלו בזהב.

"ההקלטות הכי טובות של קרליבך", אומר יהל, "הן משנות ה־60'. 
ר' שלמה היה אז כמעין המתגבר ובכל הזדמנות הלחין שירים חדשים. 

על גב אלבומו 'פתחו לי שערי צדק' משנת 63' )4 שנים בלבד לאחר 
הופעת אלבומו הראשון!(, הוא כותב שהוא זכה להלחין יותר מ־250 
ניגונים. רובם, לצערנו, לא השתמרו, אבל חלקם הונצחו בהקלטות 

של קומזיצים מופלאים שהוא נהג לערוך לאחר ההופעות עד לשעות 
הקטנות של הלילה בבתים של מקורביו. הבעיה היא, שבשנים האלה, 

בהן ההקלטה היתה די מסובכת, לא הרבה הקליטו. מוסא ברלין וחברו 
חיים ארנברג ז"ל, שני צעירים שנקשרו לקרליבך ממש מהופעתו 

הראשונה בארץ, היו בין היחידים שהקליטו את שלמה באותה 
התקופה. שלמה היה מגיע בכל שנה לארץ, עושה איתם קומזיץ 

ומשמיע להם את שיריו החדשים. שומעים אותו בהקלטות שואל את 
מוסא הצעיר: 'מה אתה אומר על השיר הזה? טוב או לא?' שלמה כבר 

היה אז זמר מפורסם, ועדיין חיכה למוצא פיו של מוסא".

אז אולי יש לך שירים רבים של קרליבך שמעולם לא פורסמו.

"אתה מתלהב, כמו אנשים אחרים, משירים חדשים של קרליבך 
שמתגלים. בשנים הראשונות לאחר פטירתו התגלו 

בהקלטות הרבה שירים שלא היו ידועים לקהל 
הרחב, אבל הזרם הזה הפך לטפטוף 

שכמעט פסק ונכון להיום מתגלה 
שיר חדש שלו אולי פעם בשנה, 
ועל פי רוב מדובר באיזו מנגינת 

'הווה אמינא' ששלמה ניסה 
ולבסוף זנח. אחרי שמיעת מאות 

ואלפי שעות הקלטה, אני כבר 

יודע לזהות בתחילת שמיעת כל הקלטה על פי סגנון דיבורו של שלמה 
אם יהיה 'מצב' לאיזו הלחנה במהלך השיעור.

"צריך להבין, שקרליבך אף פעם לא היה מתיישב להלחין. הוא 
היה אומר שיעור או נמצא בקומזיץ, לוקח את הגיטרה, עושה כל 

מיני חזנויות לפה ולשם, ואז היה יוצא שיר, פעמים רבות אפילו בלי 
מילים. ומהשירים שיצאו בהזדמנויות האלה, יש שירים שהצליחו 

לשרוד לאורך שנים. הטובים שבהם הגיעו ברובם לאלבומים שלו, אם 
כי ישנם שירים טובים שנשארו בחוץ, משום מה. דוגמה טובה היא 

'הטוב כי לא כלו' שהוקלט לאחר פטירתו של שלמה על ידי תלמידו 
בן ציון סלומון ולאחרונה בידי נפתלי קמפה. יש הקלטה של השיר 

הזה מקומזיץ בשנת 60' בביתו של הרב נחום קוק, רבה של רמת גן. 
לאחר מכן הוא פשוט שכח את השיר. בתחילת שנות השמונים ניגש 

אל קרליבך מישהו בכותל המערבי ונתן לו קלטת שבה היתה הקלטה 
עתיקה שלו מבצע את השיר הזה ואז שלמה חזר לבצע את השיר בעוד 
מספר הזדמנויות וביניהן בהופעה בלתי נשכחת בהודו, שבה הוא שר 

את השיר בהתרגשות עצומה מעל חצי שעה. ישנם עוד סיפורים כאלו 
על שירים אחרים, אבל מה שצובט את הלב זה, כמה שירים כאלו 

פספסנו?".

ראש הישיבה בחן את קרליבך
במשך שנים של צבירת ושמיעת ההקלטות, היו ליהל גם כל מיני 
קצוות שהתחברו, בין קלטת לקלטת. "שלמה הופיע באחד ממוצאי 

השבתות בשנת 61' בת"א אצל איזו משפחה, ושם הוא הלחין את 
השיר 'הזורעים בדמעה' )לא זה המוכר(. הקומזיץ הזה הוקלט על 

ידי מוסא ברלין וחיים ארנברג. מאוחר יותר באותו שבוע הוא הופיע 
בישיבת 'היישוב החדש', ובהקלטה שהגיעה אליי נשמע ראש הישיבה 

הרב יידל קולדצקי זצ"ל מציג את קרליבך לתלמידים ואומר: מדובר 
בתלמיד חכם. כשנתתי את ההקלטה המעניינת הזו לשידור ברדיו 

"לראשונה שמעתי את שיריו 
בביצוע המקורי שלו, וזה עולם 

אחר לחלוטין, כי אין בעולם אדם 
שיודע לשיר שירי קרליבך יפה יותר 

מקרליבך בעצמו"

השיר האהוב של קרליבך
אם אינני טועה, זה אחד השירים הראשונים שר' שלמה שחרר לעולם, ויש משהו 
בפשטות וביופי שלו שמבשרים עבורי את התקופה החדשה של העולם שבאה 
יחד עם ר' שלמה. אין בשיר הזה פאתוס או כאב, ואין בו מלודיות או הרמוניות 
בלתי נשכחות – אך מאידך הוא מקפל את הכל בכמה צלילים וגורם לגעגועים 
אל ריבונו של עולם. היכולת ליצור שיר שהוא כל כך גאוני אך עם זאת כל כך 
פשוט, היא מתנה שמלווה את כל הניגונים של ר' שלמה. יהי זכרו ברוך.

יונתן רזאל
אשא עיני
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והיא נפוצה מאד, סיפרה ביתו של הרב קולדצקי שלפני המופע אביה 
הזמין את קרליבך אליו הביתה ובחן אותו כדי לראות אם הוא ראוי 

להופיע בפני תלמידי הישיבה. סיפר לי אחיו של מוסא ברלין, שנכח 
באותה הופעה ביישוב, שהוא שמע בביתו את ההקלטה של 'הזורעים' 

שהולחנה באותו מוצאי שבת שקדם להופעה, וכשקרליבך התחיל 
לשיר את השיר ב'יישוב', הוא הצטרף אליו לשירה. ואז התעניין 

קרליבך מהיכן הוא כבר מכיר את השיר הזה? אז הוא ענה לו, שהוא 
שמע את ההקלטה מהאירוע מלפני מספר ימים, שגם אותה יש לנו. 
כך התחברו להן שתי הקלטות שהגיעו ממקורות שונים בהפרש של 

שנים לכדי סיפור אחד. וכאלו סיפורים יש רבים".

יש מהשירים הלא מוכרים של קרליבך שיש לך בארכיון, 

כאלה שיכולים לצאת ולהצליח היום?

"קודם כל חשוב להבהיר שאין לי שום דבר שאני שומר לעצמי. רוב 
הדברים מוכרים לציבור של חובבי קרליבך. ולגבי חידוש השירים, 
עד כמה שהבנתי ישנן הגבלות חוקיות על חידוש שירים שלא יצאו 
באלבומים רשמיים ולכן רוב החידושים שיצאו בשנים האחרונות 

הם של שירים שהוקלטו כבר, למרות שחלקם הגדול עדיין לא מוכר 
לציבור הרחב. אני עצמי זכיתי לחדש לאחרונה את השיר 'משרתיו 
שואלים' כחלק מאלבום בשם 'יחדיו ירננו' שיזם חיים אורי קוטלר. 
השיר הזה הוא מתוך האלבום 'והאר עינינו' שיצא ב־70' ומשום מה 

לא יצא לאור בפורמט של דיסק, ולכן השיר לא מוכר מחוץ לקהילה. 
אבל עדיין לא היתה מניעה משפטית לחדש אותו"

אז אין שיר באוצרותיך שאתה אומר עליו: חבל שאנשים לא 

מכירים אותו.

"אני אומר, איזה חבל על השירים שלו שיצאו באלבומים ואנשים 
רבים לא מכירים. אתה רואה לפעמים בחורי ישיבה מגיעים 

לקומזיצים ושרים כל מיני שירים לא מוכרים בכלל, כאשר את הא'־ב' 
של קרליבך הם לא מכירים. בעניין המוזיקה שלו יש פספוס גדול. 
אנשים היום מכירים את המוזיקה שלו מהאלבומים שיצאו בשנים 

האחרונות, ומכל מיני אוספים שיצאו, אבל בעיניי, למרות שהם נעשו 
מתוך רצון לקרב את המוזיקה שלו לדור הנוכחי באמצעות עיבודים 

מודרניים יותר, זה לא מרגיש קרליבך.

"מי שרוצה להתחבר לקרליבך האמיתי, שייקח 

אוזניות ויקשיב מאה פעמים ברצף לאלבום הראשון שלו, 'הנשמה לך' 
שיצא בשנת 59'. אני חושב שזה האלבום החסידי הטוב ביותר שיצא 

אי פעם. מבחר השירים בו הוא תמצית יצירתו שנאספה לאחר כעשור 
של הלחנות, בנוסף לעיבוד גאוני של מילט אוקון שכלל לא היה יהודי 

ועיבד שלושה מאלבומי האולפן הראשונים של שלמה. בזיכרונותיו 
של אוקון, ישנה אנקדוטה חביבה, שבמהלך ההקלטות שלמה היה שר 
בדבקות רבה כל כך, כאדם המתפלל – כלומר מתנדנד מול המיקרופון, 

והיה צורך להקצות עובד אולפן שינדנד את המיקרופון במקביל 
להתנדנדות של שלמה כדי לשמור על מרחק קבוע בין המיקרופון 

לפיו.

"העיבודים באלבום הזה לא שגרתיים וכל כך מיוחדים, אבל בשביל 
לעמוד על מיוחדותם צריך באמת להאזין לאלבום הרבה פעמים 

בקשב רב. אחת הדוגמאות שאני אוהב לתת היא מבנה השירים, שלא 
בנוי בשטאנץ הרגיל של המוזיקה החסידית – פתיח מוזיקלי, פעמיים 

בית, פעמיים פזמון, קטע אינסטרומנטלי, שוב הבית והפזמון, 
מעבר, וזהו. רוב העיבודים באלבום של שלמה, לא מצייתים למבנה 

הזה. בשיר הנושא 'הנשמה לך', לדוגמה, השיר נבנה 
לאט לאט ומייצר מתח לקראת השיא של הפזמון 

שמתפרץ ממש בסוף השיר ומושר פעם אחת בלבד, 
בסוף השיר. אני מבטיח חוויה מסקרנת למי שייצא 

למסע הגילוי הזה.

"וזו גם הקריאה שלי לקוראים: תקשיבו לאלבומים 
שלו משנות ה־60', זה קרליבך! מזה הוא התפרסם, שם 
אנשים התחילו לאהוב אותו. אפילו מה שהוא בעצמו 

השיר האהוב של קרליבך

"וזוכר" הוא השיר הראשון של קרליבך ששמעתי כשהייתי ילד, ובשיר 
הזה למדתי רבות ממנו, ולכן גם כללתי את השיר באלבום הראשון שלי. יש 
לי המון הכרת הטוב לר' שלמה, ממנו למדתי הכל. הגעגועים לא עוצרים, 

רק מתגברים, ובמיוחד ללילות שבת בכותל. מי שלא היה שם, לא יודע 
איזה תענוג זה היה.

יהודה גרין
וזוכר

"קרליבך אף פעם לא היה מתיישב 
להלחין. הוא היה נמצא בקומזיץ, 
לוקח את הגיטרה, עושה כל מיני 
חזנויות, ואז איכשהו היה יוצא שיר"
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הקליט בשנים האחרונות לחייו כבר לא היה אותו דבר. אלו קאברים 
של קרליבך לקרליבך, לא המקור".

אם נחזור רגע לארכיון, מה בעצם הביא אותך לעשות זאת? 

מדובר על מאות רבות שעות של השקעה, וכמובן גם כסף.

"לשלמה יש שתי ירושות עיקריות: המוזיקה והתורות שלו. רבים 
מאד מתלמידיו מתעניינים דווקא פחות בשירים ויותר בתורות 

שהשאיר, והוא מסר שיעורים בכל מקצועות התורה. אני לעומת זאת, 
לצערי, מתמקד בעיקר במוזיקה. המוטיבציה שלי מגיעה מהרצון 

לשמר את החומר. ההקלטות ממנו, נמצאות בכל מיני בוידמים, ואני 
חש שאם לא נשמר אותן, הן יאבדו לנצח. יש בלאי טבעי לאחר כמה 
שנים בסביבה לא מבוקרת, וגם סיבות אחרות, כמו המקרה העצוב 

של השריפה הגדולה שפקדה את המושב שלו. מעבר לטרגדיה 
העצומה של תושבי המקום, תלמידיו, שאיבדו את 

בתיהם ורכושם, אנחנו יודעים שגם לא מעט הקלטות 
וידאו ואודיו אבדו בשריפה. כמובן, לא עלינו 

המלאכה לגמור. אנחנו ננסה לרכז את החומר ובעז"ה 
הבאים אחרינו ימשיכו, יקטלגו ויוציאו לאור את 

הגנוזות הללו".

ועם כל האהבה של יהל לשיריו של קרליבך, הוא 
מבקש להדגיש: "מי שחושב ששלמה היה זמר, 

הוא טועה. קרליבך, בראש ובראשונה, היה מחזיר 
בתשובה. הוא התחיל כשליח הרבי מחב"ד, 

וגם אחרי הפרק של חב"ד בחייו, 
המשימה העיקרית שלו נשארה 

קירוב יהודים ליהדות. הוא השתמש בכישרונות שלו, במוזיקה 
ובכריזמה, כדי לפתוח את לבם של האנשים ולהחדיר לשם יהדות. יש 

לי הקלטות מאלפי הופעות, והוא תמיד מדבר בין שיר לשיר, מחזק 
את האנשים בדברי תורה וביהדות. תמיד. זו היתה המטרה שלו, 

ולתייג אותו כזמר – עושה לו עוול.

"אני רואה את ר' שלמה כאדמו"ר מהדורות הקודמים, מאלו שהיו 
מחזרים בעיירות, אצל הפריצים ובבתי המרזח בשביל להציל נפשות 

של יהודים. בגרסה המודרנית, זה כלל נסיעות לכל העולם, כולל 
לרוסיה שמאחורי מסך הברזל, הופעות במוסדות לא יהודיים, אולי 

יהיה שם מישהו שיידלק בו הניצוץ, ירידה לחוף המערבי של ארה"ב 
בעיצומן של שנות השישים כדי להקים שם בית ל'ילדי הפרחים' 

שהסתובבו שם אבודים ללא שום זיקה ליהדות. מאות מהם חזרו שם 
בתשובה, וחלקם עלו איתו לכאן והקימו את מושב מבוא מודיעים".

מה בעיניך הסוד שאחרי כמעט 30 שנה, השירים של קרליבך 

נוכחים פה היום יותר מאי פעם?

"התשובה פשוטה: המקום שממנו הגיעו השירים. המוזיקה של 
שלמה היא מוזיקה יהודית אמתית. אם אתה שר אותם, אתה מרגיש 

שזה מעורר ומחזק אותך ופותח לך את הלב. היתה לו הגאונות 
הזו להלחין את הלחן המתאים למילים. ואצלי, מה שמחבר אותי 

אליו, הוא גם האישיות שלו. הוא היה אדם נפלא ביותר, אהב באמת 
ובתמים כל יהודי, בעל צדקה נדיר, למדן ומתמיד עצום שהשים 

עצמו כאסקופה הנדרסת למען קירוב יהודים. לאחר שנים של נידוי 
והחרמה, ישנה היום הכרה בגדולתו. הרבה אנשים מתחברים אל 
תורותיו ומתוודעים לאישיותו המיוחדת. כשאתה מחבר את כל 

הסיפור הזה, אתה מרגיש אחרת כשאתה שומע אותו. זה לא סתם 
שיר, זה מטען שלם שמגיע איתו".

 "מלא באהבת הבריות
ובאהבת התורה"

"ארנון יהל הוא תמונת הראי לעומתי", אומר בתחילת דבריו הרב 
משולם ברנדווין, מי שהיה בעודו בחור ישיבה מקורב מאד לקרליבך, 

"כי אני הייתי שם כל השנים, לצדו של קרליבך, ויהל פועל לאחר 
פטירתו. מה שעושה יהל זו עבודת קודש. מאז שהוא הגיע, הכל 

השתנה. עד אז, היו לנו זיכרונות מעומעמים, וארגנון הכניס את הסדר 
והטכנולוגיה ושינה את כל התמונה של החצר הקרליכבית".

איך באמת אירע החיבור האישי שלך, בחור ישיבה חרדי צעיר, 

ירושלמי, עם קרליבך?

השיר האהוב של קרליבך

מקובל לראות בר' שלוימה קרליבך כמי שיצר וייסד ז'אנר מוסיקלי, 
שמאופיין במלודיות עממיות ופשוטות. אך לא רק. לפני שנים הוזמנתי 
להופיע בקונצרט בניו יורק למען ארגון YES. לקונצרט הזה הוזמן 
להשתתף גם ידידי החזן, איצ'ה מאיר הלפגוט. מארגני המופע הציעו 
שנבצע כמה שירים בדואט. ניסינו למצוא שיר שיביא לידי ביטוי יכולות 
של שירה וחזנות ואז הועלה הרעיון שנבצע ביחד את "ממקומך", יצירה 
שמשלבת שירה עם נוסח וחזנות. בשמיעה ראשונית קשה לנחש שזהו לחן 
של קרליבך, אך בשמיעה נוספת נשמתו של ר' שלוימה, מופיעה בכל תו. 
מאז, ביצעתי את השיר הזה פעמים רבות עם חזנים שונים, ומקהלות רבות 
הכניסו אותו לרפרטואר שלהן בתפילות השבת.

אברהם פריד
ממקומך )הראשון, עם החזנות. מהאלבום "הנשמה לך"(
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"את דמותו הכרתי כבר משחר ילדותי. גרתי בבית וגן, ושם היה 
מתגורר פרופסור איצ'י, שהיה תלמידו של ר' שלמה, וגם שימש 
כסגן שלו ב'בית אהבה ותפילה' שהקים ר' שלמה בסן פרנסיסקו 

בזמנו. איצ'י היה גר מתחת להוריי, ודרכו הכרתי את קרליבך. אחר 
כך, בשנות הנערות, בגיל העשרה, כבר ממש דבקתי בו, והיה לנו 

קשר ייחודי. למדתי בישיבת 'בית התלמוד', וראש הישיבה שלי היה 
ר' בערל שוורצמן – חתנו של ר' אהרן קוטלר זצ"ל – שהיה חבר של 

קרליבך עוד מבחרותו.

"קרליבך כידוע היה התלמיד הכי מובהק של ר' אהרן, ור' בערל 
היה ידיד שלו בלב ובנפש. והיות ור' בערל היה ממשיך דרכו של 
ר' אהרן בכמה מובנים, זה חיזק את הקשר ביני לבין ר' שלמה. כי 

מבחינת שלמה, אלוף נעוריו לעולם ועד היה לא אחר מאשר ר' אהרן 
קוטלר. הוא היה האיש ששלמה הכי העריץ בעולם. כשהיית מזכיר 
לפניו את שמו, הוא היה נעמד דום ומתחיל להשתפך עליו במילים 

של הערצה. זו עובדה מאד מיוחדת עליו, למרות שהדמות של 
קרליבך לכאורה כל כך שונה ואחרת".

לא היו רבים כמוך, בחור ישיבה סטנדרטי, שהסתובבו עם 

קרליבך.

"בודדים ממש, וזה יצר את החיבור העמוק בינינו. שלמה מעולם 
לא התבגר, הוא נשאר ישיבה בוח'ר בכל מהותו. היה נהנה כמו בחור 
צעיר מויכוח באיזו סוגיה בתורה או מלפגוש בחורי ישיבות. כשהיו 
מגיעים אליו לעתים בחורי ישיבות, היית רואה אותו מתחבר איתם 

באופן הכי עמוק. כי במובן מסוים, הוא נשאר בחור ישיבה כל החיים. 
אבל כן, בהחלט הייתי חריג שם בין כל ההיפים, ואם היה מישהו בן 

דמותי שם – זה קרליבך בעצמו, כי מתחת לשיער הארוך וכל ההיפים 
מסביב וכל הווארטים העממיים שהיה אומר, עמד תלמיד חכם ליטאי 
עמוק. לנגן ולשיר, היה לו מספיק עם מי, ולכן, התחביב המרכזי שלנו 

היה לדבר בלימוד. כשרצה לדבר בענייני 'ייאוש שלא מדעת', היה 
מדבר איתי. שואל מה למדו בישיבה, ומתחיל לדבר איתי בלימוד.

"אני לא יכול לומר על קרליבך שהיה לו זיכרון טוב, כי הוא אף פעם 
לא זכר איפה הניח את החפצים שלו. אבל בשני דברים היה לו זיכרון 
נהדר: בתורה ובאנשים. הוא היה זוכר אנשים אחרי 20 שנה, מפגישה 

אחת בלבד ביניהם. וכך גם בתורה, היה לו זיכרון נפלא. אז איך 

ייתכן שאת כרטיסי הטיסה שלו תמיד איבד? התשובה שזה לא היה 
זיכרון, אלא האהבה. הוא היה מלא באהבת הבריות ובאהבת התורה, 

והדברים האלה נחרתו לו בזיכרון מרוב אהבתו. הוא היה לומד עם כל 
הגישמאק. עד היום אני טוען שכדי ליהנות משיעור תורה טוב, צריך 

לשמוע קרליבך".

אז היית מחובר גם למוזיקה שלו, לא רק לשיחות איתו.

"כמובן. המוזיקה שלו תפסה אצלי המון מקום בחיים. אבל 
כאמור, הבולטות שלי אצלו היתה מסביב ללימוד. הוא ראה בי איזה 

שגריר שלו להשאיר אותו עם הגעגועים לעולם הישיבות ולחוויה 
הישיבתית. בגיל 20 חיברתי ספר תשובות על הספר 'קבא דקשייתא', 
הייתי מתפלפל עם שלמה בסוגיות מתוכו. אגב, הוא היה 'משוגע' של 

ספרים. לא היה ספר תורני חדש שיצא לאור והוא לא התעדכן בו. הוא 
היה יוצא מחנות ספרים בגאולה עם מונית מלאה בספרים".

"המוזיקה שלו היתה רק חלון 
ראווה"

מהיכן לדעתך נבעו השירים שלו?

"ר' שלמה הוא הדוגמה למה שאומרים בשם רבי 
נחמן, 'תגיד לי איך אתה שר ואגיד לך מי אתה'. 

כשהוא שר – ראו את הפנימיות שלו. היתה לו אישיות 
מאד עשירה, נפש שוקקה באופן יוצא דופן, והוא היה 

אדם מלא במשמעות. משם זה הגיע. מישהו פעם 
אמר, הרי קרליבך במקור היה יקה, אז איך יקה נהיה 

השיר האהוב של קרליבך

בתוך ים השירים המופלאים של ר' שלמה, ישנם הרבה שירים שנגעו בי 
במיוחד, כאלו שהלכו איתי בתקופות שונות בחיים, מנחמים ומרגיעים, 

משמחים ומרגשים. את "הטוב" זכיתי להקליט לאלבום הראשון שלי, 
כביטוי של הכרת תודה לקב"ה על הזכות לשיר ולנגן לכבודו. ר' שלמה הוא 

האיש שלא הכרתי, ובכל זאת אני מתגעגע אליו מאוד.

נפתלי קמפה
הטוב

"הייתי נמצא אצלו בשבתות, ואני 
לא יודע מתי הוא ישן, כי הייתי 

רואה אותו באמצע הלילה נובר 
בספרים. הוא היה מתמיד שעות 

על גבי שעות"

ארנון יהל

הרב משולם ברנדווין
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כזה חסיד? והוא ענה שכשיקה נהיה חסיד – הוא נהיה קרליבך, כי הוא 
לא יודע חכמות, וכשאומרים לו שהעיקר זה השאר רוח, הנשמה, הוא 
מיד מגיע לשם, אין סטיות בדרך, הכל ברצינות. וכך באמת הוא תפס 

את תורת החסידות.

"הוא היה מחובר לתורה חסידית מסוימת, תורת אישביצא. 
התיאוריה הזו אומרת שבמקומות הכי נמוכים נמצאים הניצוצות הכי 
קדושים, ולכן עבודת הבירורים יותר מסובכת. זו תורה שלמה, והוא 
הלך עם זה. הוא גם היה בקי גדול בכתבי ר' צדוק מלובלין, לא פסיק 

פומיה מגירסא, והיתה לזה השפעה על התנהלותו בחיים, כי הוא 
לקח זאת הלכה למעשה. כי אם באמת הניצוצות הכי גבוהים נמצאים 

במקומות הכי נמוכים, עליי ללכת לחפש אותם. הוא ראה תופעות כמו 
ההיפים, איך אנשים יוצאים מהמסגרות ומתחברים 

לפנימיות שלהם, והבין שזה הזמן לחבר אותם 
להתנהלות פנימית יותר נכונה".

מה הפעים אותך אישית בדמותו?

"אני זוכר שהייתי נמצא אצלו 
בשבתות, ואני לא יודע מתי הוא 
ישן, כי הייתי רואה אותו באמצע 

הלילה נובר בספרים. הוא היה מתמיד 
שעות על גבי שעות, לא קם מתלמודו. 

המוזיקה שלו היא בסך הכל חלון 
ראווה, ולא החנות. החנות מורכבת 

מאלף דברים, אבל מכיוון 
שהחנות מלאה בכל 

טוב, חלון הראווה 

עשה כזה רושם אדיר על הציבור.

"קח למשל ניגון של שלמה כמו 'הזורעים בדמעה'. לכאורה, הוא 
שר אותו בפיסוק לא נכון. הפיסוק הנכון צריך להיות 'הזורעים 

בדמעה, ברינה יקצורו'. אבל ר' שלמה שר, 'הזורעים בדמעה ברינה, 
יקצורו'. מה הערבוביה הזאת? אז אנשים חושבים שהוא בלבל את 

המילים, אבל זה פשוט תורת אישביצא, שאדם צריך להאמין בקב"ה 
כבר כשהוא במקום הנמוך, וגם בדמעה – הוא ברינה. אין אצל ר' 

שלמה כמעט דברים אקראיים, הכל עם מחשבה ועמקות. פשוט צריך 
ללמוד את זה".

ר' משולם ברנדווין כתב גם את הביוגרפיה הראשונה על קרליבך, 
שיצאה שנה בלבד לאחר פטירתו, ספר בשם "ר' שלוימל'ה". "ר' 

שלמה היה מת מצווה. אנשים לא יודעים, אבל בשנים האחרונות שלו 
הוא די נחבא אל הכלים, וכשהוא נפטר – פטירתו התקבלה כמעט 
בקול דממה דקה. חוץ מהחצר הקרובה אליו, לא הרבה הכירו את 

דמותו. בציבור בכלל חשבו שהוא היפי, וכששמעו שהוא תלמיד של 
ר' אהרן קוטלר, זה היה חידוש גדול. צריך להבין שהתקשורת אז עוד 

לא היתה מפותחת, ולא היה מי שידווח על זה. היה אז רק עיתונות, 
חרדית או חילונית. החרדית החרימה אותו, ואת החילונית לא עניינה 

העובדה שהוא תלמיד של ר' אהרן. כך יצא שמבחינת אנשים רבים, 
עד פטירתו, הוא נתפס כמין זמר מוזר שנחת מארה"ב, שבא כנראה 
ממשפחה מתבוללת, והתחיל לזמר פסוקים. כשהוצאתי את הספר, 

אנשים היו בהלם מדמותו שהתגלתה אליהם".

מאז פטירתו, מנהיג הרב ברנדווין גם את היארצייט המרכז של 
ר' שלמה, אצלו בבית הכנסת ברמת שרת, ירושלים, לשם מגיעים 

זמרים רבים מממשיכי קרליבך, אוהדי שירתו וגם צעירים רבים. "אני 
משתדל בכל שנה שיבואו כמה תלמידים שלו. זה ערב מאד מרגש", 

הוא אומר.

ומי לדעתך הממשיך הטוב ביותר שלו היום?

"מבחינת דברי התורה, שמואל זיון, שכותב את התורות שלו, באמת 
זכה להבין את הדמות. הוא הצליח להנגיש את התורה שלו לאנשים. 
ומבחינה מוזיקלית, אני לא מתחבר לכל החקיינים שלו. נכון, יש לא 
מעט זמרים טובים בסגנון שלו שעושים עבודה מוזיקלית מצוינת, 
אבל זה לא העניין, כי המוזיקה היתה רק כלי ביטוי של עולם עשיר 
ותורה רחבה, עם דגש גדול על חוויה. אחד הדברים שאני משתומם 
ונהנה מהם, זה המהפכה שמתרחשת היום. הדור החדש שגדל עליו, 

פשוט מממש את החלום שלו. אם תלך לפני 30 שנה לעולם הישיבות, 
לא תמצא כמות גיטרות כמו שיש היום בכל חדר פנימייה בישיבה 

ליטאית. כל המושג של זיצים והיחס לעולם הנגינה השתנה בשנים 
האחרונות, קיבל יחס אוהד. כבר לא מסתכלים על כך בזעזוע, אלא 

 ."כחלק מעבודת ה'. וזה היה חלק מהחלום שלו

השיר האהוב של קרליבך

הפקתי לר' שלמה את אחד מתקליטיו הראשונים, "אני מאמין". זו היתה הפעם הראשונה 
והאחרונה שהוא עשה תקליט עם ליווי של מקהלת ילדים, כשמעבד הקולות, היה ידידי אייבי 
רוטנברג. באלבום הזה, ארגנתי הכל בשביל ר' שלמה, והתחלנו לבחור מהשירים שלו מה 
מתאים לאלבום ומה לא. אחד מהשירים שחשבנו עליהם, היה "ממקומך" שלו, המוכר כל כך 
כיום, אבל אז הוא היה בספק גדול אם השיר יילך ואם לכלול אותו באלבום. הוא אמר: אולי 
לא נשים את "ממקומך"? מי אמר שזה מתאים ושיתחברו לזה? היה ממש דיון הלוך וחזור 
בסוגיה הזו. כמובן שלבסוף השיר נכנס, והפך להיות מהשירים הכי טובים ומוכרים שהיו לו.

הרב ברוך צ'ייט
ממקומך )השני, הפופולרי בתפילות בבתי הכנסת, מהאלבום "אני מאמין"(

עם עמירן דביר

הרב ברנדווין )כבחור( 
מעניק את ספרו לקרליבך
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