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שר וגדול נפל בישראל
נהפך לאבל מחולנו ,משמחת התורה בכל
כלל ישראל ,לפתע נהפך הכל לאבל ,שוד
ושבר! מיתת צדיק השקולה כשריפת בית
אלוקינו ,בהסתלק לשמי
רום מרן פוסק הדור הגאון
הגדול רבי שמריהו יוסף
נסים קרליץ זצוק''ל.
נתייתם הדור מאחד
מיוחד ,שריד לדור דעה,
איש האשכולות דכולא
ביה ,גדלות נשגבה בכל
התחומים ,כפי שהזכיר
הישיבה
ראש
מרן
שליט''א בהספדו .נפלה
עטרת ראשנו ,אוי נא לנו
כי חטאנו.
ובחיי חיותו של רבינו מרן רה"י זצוק''ל
הרגשנו במוחש כמה שהנפטר הדגול הי'
חלק מהויית החיים בכל התחומים ,כאשר
הי' נזכר שמו הרבה מאד בנוגע להרבה
ענינים ,אם בעניני הלכה ואם בשמירה
מפירצות שונות בחומת היהדות ,כגון בעניני
הצניעות ,ועוד הרבה דברים ,אשר לא יוכלו
לימנות.
והי' מקפיד רבינו לקום לפני רבי נסים
"מלא קומתו" כפי שנוכחו כולם בכינוס
"בישורון מלך" שע"י מוסדות ארחות תורה,
שמיד כשנכנס רבי נסים קפץ רבינו
ממקומו ונעמד מלא קומתו ,וכן עוד פעמים.
והנני מעלה מעט מאד ממה שעולה כעת
בזכרון ,ראשית כפי שהזכרנו ,אחד מהדברים
המרכזיים שהיו בראש מעיינם של רבינו
זצוק''ל ושל הנפטר הדגול זצוק''ל הוא ענין
''הצניעות'' ,ורבות פעלו ביחד עם שאר גדולי
הדור זצוק"ל ויבלחט"א להעמיד את הדברים
על צביונם ,ולא לתת לשטן לפרוץ בגדרות
הקדושה.

ובשנה אחת ראה רבינו צורך לערוך כינוס
''לאברכים'' ימים ספורים לפני ראש השנה,
כדי להבהיר להם את חובתם האישית לדאוג
על שמירת גדרי הצניעות בתוככי המשפחה
שלהם ,ומיד שיתף את הנפטר
הדגול שיבוא לשאת דברים .וכן
במכתבים לציבור ובהעמדת
ב''ד ''משמר התורה'' שראה
רבינו שהוא חובה גמורה ,הי'
הכל בשיתוף פעולה עם
הנפטר הדגול זצוק''ל ,והדברים
ארוכים.
כמו כן היו שאלות מסוימות
הנוגעות להלכות חמורות ,שכל
פעם שהיו באים לשאול בנוגע
לזה ,הי' לרבינו משפט קבוע,
"אין בין נישט קיין רב ,דאס
דארף מען פרעגין די רבנים ,רבי נסים ,הרב
וואזנר'' .פי' אני לא רב ,זה צריך לשאול את
הרבנים ,רבי נסים ,הרב וואזנר.
וזכורני מעשה שהיה עם אחד שהי' רגיל
למכור חמץ אצל רב מסוים ,ושנה אחת לפני
פסח אומר רבינו לאברך לפי תומו ...אתה
מוכר חמץ אצל רבי נסים ,סתם ולא פירש.
ואותו אברך הואיל ושמע כן מפה קדשו
הלך למכור חמץ אצל רבי נסים .והנה
באמצע פסח היתה לו שאלה למעשה
בנוגע למכירה ,ושלחו רבינו לשאול את רבי
נסים ,ואמר לו רבי נסים שהוא מתנה בנוגע
לפרט זה במפורש עם הגוי ,וממילא זה
בסדר .וראה אותו אברך את הרוח הקודש
שנצנצה אצל רבינו מבעוד מועד.
וסיפר לי הרב נוימן שליט"א מהיקרים
העוסקים עשרות שנים במעבדה לבדיקת
שעטנז בבני ברק ,שהגיע אליו פעם יהודי
בערב יו''ט עם בגד ,ואומר לו שרבי נסים
אמר שאינו רואה שום היתר ללבוש בגד זה

בלי בדיקה .והיה הדבר לפלא היות והחייט
ורצוני להעלות לפני הת''ח החשובים ,שאלה
הי' ידוע לירא שמים ,אך אחרי שיצא מפה
שהתעוררה בשעת הלוייה .כאשר המוני בית
קדשו ,לא היתה ברירה אלא לבדוק .ובדקו
ישראל ברבבותיהם צעדו לאורך רחוב חזון
ומצאו שהכפתורים תפורים לבגד עם חוט
איש ללוות את הארון ,נודע לנו שכבר היתה
פשתן!! והבגד עצמו הי' מצמר.
הקבורה ,ונסתפקנו אם יש מצוה להמשיך
אח"כ שאל הרב נוימן את החייט האיך קרה
ללכת או לא.
אצלך כזה דבר? השיב החייט שנפטר שכנו
גלמוד ,וכל נכסיו הופקרו ,ולקח משם
וכמה מופלגי תורה ,הביעו דעתם שאי''ז
מצות לוייה ,ואף א''צ להמתין עד שלא יראו
חוטים ...ואלה הם החוטים ,רוח הקודש!
את המלווים ,היות ואינם נחשבים כבר
מלווים את המת.
וכמה פעמים שמענו מרבנו מצטט פסקי
אך היו ת''ח שטענו דמ''מ כבוד התורה יש
דינים ששמע מרבי נסים או בשמו .למשל
בזה ,היות והולכים מפני כבודה של תורה.
פעם אחת נכנסתי לרבינו ,ואמר לי ששמע
וכשנשאל אח"כ מרן שר התורה שליט"א על
שרבי נסים טוען שתרופה
כך ,אמר שיש בזה מצווה ,כי
היא מוקצה ,ואין להזיזה
הכל נעשה לכבודו ,וזה נקרא
ממקומה ,רק מי שהותר לו
שליוו אותו.
לקחת את התרופה בשבת.
ואסיים בדבר אחד שניתן
וכשניסיתי לדון בענין ,לא
לראות מזה את גודל הערכת
רצה לשמוע ,ואמר לי שרבי
רבינו לנפטר הגדול .במשך
נסים צודק שזה מוקצה
השנים כאשר שח רבינו את
מחמת גופו כאבנים.
דאגתו לישיבתו הק' "ארחות
אמנם לאחר הלוייה פגשתי
תורה" מי ימשיך לאחר
באדיבות בחצרות רבינו
המובהק
תלמידו
את
פטירתו את הנהגת הישיבה,
יבלחט''א הגאון רבי מנחם אריה שלזינגר
אמר לי שהיה בדעתו למנות את רבי נסים,
שליט''א מח''ס איל משולש ועוד ,המהלך
אך מפני חולשת בריאותו אינו מציע לו את
ביתמות נוראה עם אחינו בני ישראל ,ואמר
זה.
לי שכל זה רק בתרופות לא שגרתיות ,אבל
תרופות שהרבה משתמשים בהן כגון אקמול
העיקר הוא ,צדיק אבד לדורו אבד ,יתומים
וכדו' ,אמר לו רבי נסים שמותרין בטלטול,
אנו מעת סילוקו של אבינו רוענו רבינו
בדומה לגרעינים ועצמות במקום שבהמות
זצוק"ל ,ועתה נתווספה יתמות של עוד שריד
מצויות.
לדור דעה ,עמוד אש ההולך לפני המחנה.
כמו כן בזכרוני ,שכשהתחילו שעונים עם
ולדאבוננו ויהי ממחרת שוב עזב אותנו
בטריות ,ולא עם קפיץ הנמתח כפי שהי'
לאנחות ,אחד מגדולי התלמידי חכמים
קודם ,והי' על שולחן רבינו שעון מעורר כזה,
המופלגים בתורה ויראה ,ומגדולי תלמידי
לא רצה להזיזו בשבת ,כי שמע שרבי נסים
מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצוק"ל ,ה"ה
אומר שזה מוקצה .ובשנים אח''כ הסירו
הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אולמן זצ"ל,
רבינו מהשולחן לגמרי ,והי' לו שעון מעורר
אב"ד קרית ספר ,תלמיד חכם שמת מי יתן
מיוחד לשבת עם קפיץ.
לנו תמורתו.
נקטתי על קצה המזלג ועוד יש להאריך
זכה להעמיד משפחה מפוארת של תלמידי
הרבה ,אך קצרה היריעה ,ועלינו רק ליקח
חכמים ,ובבכורתו ידידנו הרה"ג ר' שמחה
ממנו את מדותיו העצומות ,של התמדה
שליט"א ,מתלמידי ומקורבי רבינו.
וענוה מפלגת ,ומידת האמת ללא פחד ,שהיו
אנא אבינו שבשמים רחם עלינו ועל
קנינו ממש ,ועוד הרבה מעלות טובות ,ולילך
פליטתנו ,וכולנו תפילה לקיים בנו חכמי
בעקבותיו ,ויהי' זה למשיב נפש אחרי
ישראל ,המאורות הגדולים ההולכים לפני
היתמות הגדולה שנפלה עלינו ,וגם זכות
המחנה ,בבריאות ונהורא מעליא ,עד ביאת
ינון במהרה בימינו אמן.
לנשמתו הגדולה.

