עלון שבועי על פרשת השבוע ועניני השעה
מתורתו של מרן פוסק הדור רבינו נסים קרליץ שליט"א
גליון מס'   183תולדות תשע"ח

ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו )כה ,כא(
רגיל אני לספר שפעם עליתי למעונו של דודי מרן הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א ,ביום בו היו אמורים להתכנס בבית מדרשו
בני קהילה מסוימת לכנוס חיזוק ,בעקבות מספר צרות שארעו בקהלתם באותה תקופה.
קודם האסיפה הגיע יהודי ליעץ לרבי נסים על מה ראוי שיחזק את הנאספים .התפעלתי אז מענותנותו הגדולה כיצד הקשיב
למיעץ בשויון נפש ובחיוך פשטני ,כאלו הדבר מקובל ומתבקש מאליו .אחרי שהלה עזב את הבית ,התענינתי אצל רבי נסים
על מה הוא אכן מתכונן לדבר? או יותר נכון באיזה תחום סבור רבנו שיש לחזק את הכלל?
השיב לי רבי נסים בפשטות אפינית" :וכי צריך אני לומר במה להתחזק?! הלא חז"ל נתנו לנו הוראות ברורות – 'מה יעשה
אדם וינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים' ,והלא תורה בלא תפלה אינה שוה כלום! ממילא יש לנו שלשה
דברים שראוי להתחזק בהם :תורה ,תפלה וגמילות חסדים .מה יש לי להוסיף על דבריהם".
דבריו החדים הדהדו באזני זמן רב" :תורה בלא תפלה אינה שוה כלום!"
אולם דבר נוסף למדתי מדבריו ,את המסקנה היוצאת מדברי חז"ל מפשוטם וממשמעם ,שכאשר יש צורך בחזוק יש לחזק
את ענין התפלה ,שהוא אחד הדברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם נוטים לזלזל בהם .התפלה היא מהדברים הנצרכים
לחזוק בכל עת) .אצרתיהם אמלא להגאון רבי אליעזר הלוי טורק שליט"א(

הרגש בתפילה
מצות התפילה אם לא היינו מצווים עליה ,לא היינו מעלים כלל על דעתינו ששייך לעמוד להתפלל לפני מלך מלכי המלכים,
היאך ילוד אשה ישיח את לבו לפני בוראו ,ועכשיו שנצטווינו על התפילה צריך לגשת לתפילה בהרגשה שהנה אני הולך
לעבוד את הקב"ה! לעמוד לפני הקב"ה! וכשאנו מתעוררים בבוקר מהשינה בהרגשה כזו שאני הולך לעמוד לפני הקב"ה ,אזי
התפילה נראית תפילה אחרת מאשר תפילה בלא הרגשה זו) .מתוך דברי חיזוק שנאמרו ע"י רבינו שליט"א ,חוט שני(

עובדות ממרן המשגיח הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל
בשבוע האחרון נתעטף כלל ישראל בצער עם היוודע דבר הסתלקותו לגנזי מרומים של מרן המשגיח הגר"ד יפה זצוק"ל אשר
אלפים רבים חייבים לו את עולמם הרוחני באשר השפיע והדריך במסילה העולה בית קל.
הערכה מיוחדת במינה היתה לרבינו יבלח"ט מרן רבינו נסים קרליץ למשגיח זצ"ל ,כאשר עוד מימי נעוריו הכירו רבינו
שליט"א מלימודם בישיבת פוניבז' ,ונוכח בדמותו הגדולה.
ממקורב רבינו שליט"א שמענו התבטאויות שונות שנשמעו מרבינו עוד מלפני עשרות בשנים שמעידות על הערכה הגדולה
לדמותו של המשגיח זצ"ל.
לפני למעלה מ 30-שנה כאשר רבינו נסע במיוחד לכפר חסידים למעונו של המשגיח זצ"ל לצורך ענין מסוים שעמד על
הפרק ,ואשר היה ביכולתו של המשגיח להשפיע בו ,נכנס רבינו למעונו כאשר המשגיח אחז באמצע ברכת המזון ,והתפעל
מאוד מדביקותו הגדולה של המשגיח בברכת המזון ,ומצורת הברכה מילה במילה וכמונה מעות ,וכמו שמדבר ממש עם
הקב"ה ,וכאשר חזר רבינו למעונו התבטא בהתרגשות באומרו "ר' דב הינו אדם נפלא".

התבטאות נוספת נשמעה מרבינו בא' ההזדמנויות באומרו "ר' דב הוא אדם שאין לו היסח הדעת מחובתו בעולמו") ,וכידוע
כמה רחוק רבינו מלהרבות להתבטא בלשונות אלו(...
אברך שחיבר חיבור בעניני מוסר ,נכנס למעונו של רבינו שליט"א לבקש הסכמה עבור החיבור ,שאלו רבנו אם כבר הראה את
החיבור למורינו המשגיח זצ"ל ,וכשהשיב שלא ,אמר רבינו הגר"נ ,תבקש קודם הסכמה מהמשגיח ר' דב ,וכשבא למורינו
המשגיח זצ"ל ,אמר המשגיח ,תיקח הסכמה גם ממרן הגר"נ קרליץ שליט"א שלדבריו יש השפעה גדולה ויביא תועלת
להפצת החיבור.
וזה לעומת זה היה מפליא מנגד לראות את הערצתו הגדולה של המשגיח לרבינו יבלח"ט כאשר פעמים רבות שנזדמן לבני
ברק היה עולה למעונו של רבינו ,והיה מכבדו ומתבטל אליו בצורה מיוחדת במינה.
כן היה מזכיר בשיחותיו על דרכי גדילתו בתורה של רבינו יבלח"ט באומרו כי בצעירותם לא הבחינו ולא הכירו בגדלותו של
רבינו ולעתידו הגדול מחמת שהיה יושב בצניעות בפינתו ושוקד על תלמודו בלי רעש ופרסום.
עוד היה מזכיר ,שהכיר שניים ,ששקדו על תלמודם בצעירותם כפי טבעם ובדרך לימודם ,וצמחו לגדולי התורה בדורינו ,הלא
הם רבינו ,ומרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א.
בנוסף היה מדבר בהתפעלות גדולה על דרכו הציבורית של רבנו ,בדרכי הנהגותיו ובנועם מידותיו ,כאשר בא' הפעמים הרחיב
בהפליגו על רבינו ,ותמה ,מדוע הציבור לומד את פסקיו ותורתו של רבינו ולא לומדים את מידותיו.
וסיפר אברך ת"ח ,שפעם כשביקש עצה מהמשגיח ,לדרך הנהגת הבית וחינוך הילדים ,באותו זמן היה מונח על שולחנו של
מרן המשגיח זצ"ל הספר 'הליכות שני' הדרכות והנהגות ממרן הגר"נ קרליץ שליט"א ,אמר לו המשגיח תקנה את הספר הזה
ומהספר תלמד כיצד לנהוג.
וכאשר בא' מהמערכות הציבוריות שניהל רבינו לפני עשרות בשנים ,היו אנשי בליעל שטענו על רבינו כביכול גורם למחלוקת
עפ"ל ,מחה אז המשגיח בכאב על ביזוי רבינו ,והביא בתוך דבריו מדברי לבן על יעקב ומשאר האבות הקדושים שדווקא
בדברים הכי רחוקים ומופקעים מהם ,היו מאשימים אותם ומעלילים עליהם.
סח הרה"ג ר' אריה הולשטיין שליט"א ,לפני קרוב לארבעים שנה נכנסתי למורינו המשגיח זצ"ל להתיעץ עמו לקראת נישואי,
וסחתי לפניו שהנני הולך להתגורר בבני ברק ,ובמשפחתו של חמי מקובל לשאול בכל שאלה את גאון פלוני זצ"ל ,האם לנהוג
כמותם בזה ,והשיב לי בבני ברק הרב של הבני תורה הוא מרן הגר"נ קרליץ שליט"א ואותו תשאל בכל.
בישיבת כפר חסידים היה נהוג שבכל מוצאי שבת מרן המשגיח זצ"ל הבדיל לכל בני הישיבה ,סיפר הרה"ג ר' צבי גלר
שליט"א שבתקופתו באו בחורים לשאול את המשגיח אם אפשר לכבות את האור לקראת ברכת מאורי האש כדי שכל בני
הישיבה יוכלו לראות את אור האבוקה ,המשגיח חשב וביקש לקרא לאחד הבחורים שהיה גר בבני ברק וביקשו שבהזדמנות
הקרובה בבואו לבני ברק שיכנס אל מרן הגר"נ קרליץ שליט"א לשאול כיצד לנהוג ,וכך היה שאל וחזר עם תשובה שאין
לכבות וכך הורה המשגיח.
תלמידו של מורינו המשגיח זצ"ל סח לנו שלאחר שנכנס ללמוד בכולל חזון איש ,התעניין אצלו רבינו כיצד הנהגתו של רבינו
שליט"א ,בלימודו בכולל בהיותו יושב בין האברכים ,ואמר למשגיח שמרן הגר"נ יושב כאחד האברכים ללא כובע וחליפה,
נתפעל המשגיח מאוד מענותנותו שהוא דבר שאינו מקובל בהיכלי הכוללים האחרים.
ת.נ.צ.ב.ה
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