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הצלחה בגו"ר

פָּ ָּר ַׁשת ְׁשמות -

חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
קסירר אפרים וב"ב
רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית
רחל ברכה בת פדילה דליה
נעם יצחק בן רחל ברכה רינה בת סימי וב"ב

"וַיֵּלְֶך מ ֹשֶ ה וַיָשָ ב אֶ ל י ֶתֶ ר ח ֹתְ נֹו ו ַי ֹאמֶ ר לֹו' :אֵּ ְלכָה ּנָא ו ְאָ שּובָה אֶ ל ַאחַ י אֲ שֶ ר
בְמִ צ ְַרי ִם ו ְאֶ ְראֶ ה הַ עֹודָ ם חַ יִים' ,ו ַי ֹאמֶ ר י ִתְ רֹו לְמ ֹשֶ ה' :לְֵּך לְשָ לֹום' " (שמות ד ,יח)

יוסף ליאור בן דליה אפרת -הצלחה בכל העניינים

שלמה ודנה דוד וב"ב אריה ושרה לוי וב"ב
אקבלי יוסף חיים בן נסכה
י.מ.י.ש כדורי
לירן דוד נזרי
שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
אילן בן ג'וליאט
נתנאל בן ג'ינה
דוד עומרי בן יהודית
אסף בן סופיה
מאיר בן שרית ואליהו
מיטל בת מלכה
טליה עדן אסתר בת שולמית יפית בת ג'ינה
שמעון בן שולמית
שירי ימנה בת שולמית
אורן בן נעמי
אנאל חביבה בת שולמית
שושנה שירה בת סילביה מיטל בת שושנה

זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
משה מנחם בן רחל
נועה בת מזל טוב
ואושרית בת שושנה
דניאל בן שרה
דגנית בת שושנה
נעמה בת יפה

רפואה שלמה
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
שלו בן מזל פחימה
סימי בת סוליקה
דינה בת מזל
אורן בן אסתר
נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אפרים בן שרה
שירה שילת בת אורלי
לביא ישראל בן תמר חיה אסתר בת סוליקה
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה

רחל בת זוהרה

שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רפאל משה בן רחל
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
רפאל אבידן בן תקווה
יצחק בן חנון
אליהו בן רחל
זהבה בת שושנה רייזל
נעימה בת שרה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

העלון מוקדש לעילוי נשמת

מתוך דברי משה אל חמיו יתרו ,נראה כמה
זיקה וקשר חש משה כלפי אחיו בני ישראל
המשועבדים במצרים.
ולכאורה מי שמתבונן יראה כי בעצם משה
רבינו לא גדל בין אחיו .את ילדותו -בחרותו
עשה בבית פרעה תחת עינה הפקוחה של
בתיה בת פרעה.
לאחר שגדל יצא אומנם אל אחיו פעמיים ,יום
אחר יום ,אולם מיד לאחר מכן נאלץ לברוח
ממצרים בעקבות סכנת דין שריחפה על
ראשו.
גם היומיים הללו ,לא היו טעונים בחוויות
חיוביות .להיפך! ביום הראשון התוודע משה
לעוצמת הדיכוי וההשפלה של ישראל ,וביום
השני התעמת עם תכונה שלילית
שהתגלתה אצל שני יהודים ניצים ,דתן
ואבירם ,שהלשינו עליו לפני פרעה ואילצו
אותו לעזוב את כל מה שהיה לו ולברוח!
לכאורה היה מקום לצפות ,שהזיקה שיחוש
משה כלפי בני ישראל ,חרף מוצאו ,לא תהיה
חזקה מדי.
אולם בפסוק זה אנו רואים ,שמשה רבינו
השתוקק וכָּמָּ ּה לשוב אל אחיו ,כאשר דווקא
תחושת האחווה היא המייצגת את רגשותיו
כלפי בני ישראל!
ההסבר לכך ,לכאורה ,נעוץ בחינוך שקיבל
משה רבינו בשנות חייו הראשונות .אומנם לא
היה זה 'חינוך' במובן המקובל ,שהרי ברור
שילד בן שנתיים אינו בר חינוך.

משה בן גורג'יה ז"ל
לרפואה שלימה

לנוריאל בן אסתר
לרפואה שלימה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס
ולילד אורי חיים בן שלי

פניני עין חמד

חִ ּנּוְך ִ
מגִיל יָנְקּות

פרשת שמות

אולם באותן שנים בהן גדל בבית הוריו
הביולוגיים ,עמרם ויוכבד הצדיקים -הוא
ספג אל קרבו רשמים חיוביים ,רשמים
שקישרו וחיברו אותו אל אחיו המעונים!
ומכאן עלינו ללמוד ,כי שנות חייו הראשונות
של הילד אינן חשובות רק להתפתחותו
הגופנית ,הפיזית .לא רק תזונה נכונה
נחוצה לתינוק רך.
השנים הללו שנות 'הינקות' הינן בעלות
חשיבות מכרעת ומשמעות כבירה באשר
להשקפותיו ,תחושותיו ,רצונותיו ודעותיו
בהמשך חייו!
המסרים שהוא יונק עם חלב אימו -הינם
עוצמתיים ביותר ,והם ישפיעו על מהלך חייו
באופן משמעותי ביותר!
ויסוד זה כבר גילתה אימו של ר' יהושע בן
חנניה ,שהייתה מביאה את עריסתו של
בנה אל בית המדרש -בכדי שישמעו אוזניו
דברי תורה( .ירושלמי יבמות פ"א).
אימו הבינה ,שקול התורה שיחדור אל ליבו
של הילד בשנים הכל כך משמעותיות הללו,
יחלחלו אל עמקי נשמתו הטהורה ויותירו
בה חותם ,והיא רצתה שהחותם הזה יהיה
קדוש וטהור!
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

16:09

17:21

17:52

16:25

17:18

17:47

לרפואה שלימה ציון בן צ'חלה
והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

16:25

17:17

17:47

להצלחת אלי ברוט ומשפחתו

16:29

17:21

17:52

זש"ק ,פרנסה טובה ובריאות איתנה
לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי

כ"א טבת ה'תשע"ט

ּומ ִׁ
ֵ
ֵ
הלָּ כָּה –
ׁשֹואל
ׁשיב בַּ ֲ

ַאחר בִׁ ּׁשּולֵ -
ַּ
חלק ב'
בִׁ ּׁשּול

האם מותר בשבת לחמם שומן שבמרק או בורגול וכו'?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:
סוגי מרקים עם שומן עגל או כבש וכדומה ,כשמתקרר המרק ,ונקרש השומן ,מותר לחממו כדין דבר יבש .אף שסוף
הרוטב להיות נימוח מחמת החום ,מכל מקום כיוון שבשעת נתינתו הרי הוא קרוש ,מותר .מקורות :שו"ע (שיח סט"ז) לעניין
אינפאנדא .ועיין במשנה ברורה (ס"ק ק) ובשער הציון (אות קכב) .וכן פסק בשו"ת אור לציון ח"ב (פ"ל אות יד) וכיוון שיש כאן גרמא סומכים
על דברי הרמב"ם ,שאין בישול אחר בישול בלח שנצטנן .ובספר שמירת שבת כהלכתה (פ"א הערה קצח) הביא בשם הגרש"ז אוירבך
לאסור כאשר השומן נקרש מחמת קירור או הקפאה .ועוד יש להחמיר לדעת בני אשכנז מדין נולד .וע"ע שו"ת מנחת שלמה ח"ב (סימן ו אות
ג) .אולם ,אם המאכל נקרש מחמת היותו בתוך המקפיא ,אסור לחממו בשבת.

בורגול עובר תהליך בישול ולאחר מכן ייבוש מוחלט ,כך שאינו ראוי לאכילה ללא נתינתו במים קרים או חמים ,ואף על פי כן
מותר ליתנו במים קרים בשבת ,לפי שאין איסור מכה בפטיש באוכלים .ולתת אותו בתוך מים חמים בכלי שלישי יהיה
מותר .וכן הדין לעניין קוסקוס ,שנתבשל כל צורכו במפעל ,ולאחר מכן מייבשים אותו כדי שיוכלו לאחסן אותו ,ואינו טעון
עוד בישול נוסף אלא הרטבה בנוזלים ,יהיה מותר לתת עליו מים חמים בכלי שלישי .הערה :לתת אותו בתוך מים קרים יש
לחשוש כאן משום איסור "מכה בפטיש" ,אך בזה יש לסמוך על דעת הפוסקים שלא נאמר איסור זה באוכלים ,ראה משנה ברורה (סימן שיח
ס"ק עז) ובביאור הלכה שם .וע"ע בספר חזון עובדיה -שבת (כרך ד עמוד רצא) ובשו"ת יביע אומר ח"י (עמוד קו) .אולם לדעת הגרי"ח
בשו"ת רב פעלים ח"ב (סימן נב) אסור .ויש לתת יותר מים בכדי שגרגירי הבורגול לא ידבקו ויגיע לידי איסור לש .ולתת אותו בתוך מים
חמים שהחשש כאן משום איסור בישול ,לכאורה לבני ספרד מותר אף בכלי שני ,שאין בו משום בישול .אולם אם נחשוש ל'קלי הבישול'
בכלי שלישי יש להקל ,ראה משנה ברורה (שם ס"ק לו).

חתיכת בשר מבושלת כל צורכה ,שנשארה מסעודת ליל שבת ,מותר ליתנה בסיר החמין שעומד על גבי הפלטה ,ואין בזה
חשש בישול ,כיוון שאין בישול אחר בישול ביבש .הערה :ואף שמצטמק ויפה לו מותר .כמבואר בשו"ע (סימן שיח ס"ד) ובמשנה
ברורה (סק"נ) .ראה עוד חזון עובדיה  -שבת (כרך ד עמוד שמח) .ומצד איסור הטמנה אין חשש ,כיוון שאין הטמנה באוכלים .ואין כאן איסור
מיחזי כמבשל ,היות שהסיר מונח על פלטה חשמלית ,שאין בו איסור מיחזי.

מפְ לָּ ָאה
ָּ
י
ְׁשּועה ֻ
ידוע מנהג ישראל עתיק ,שלא ללמוד תורה בליל אידיהן ,בלילה בו הגויים מציינים את לידת אותו האיש .בישיבת וולוז'ין
למדו כרגיל ומשם עבר מנהג זה לכל ישיבות ליטא ללמוד בליל 'ניטל' .מובא בספר 'חיי יעקב' כי בתחילת יסוד הישיבה
בוולוז'ין נהגו שלא ללמוד בלילה זה .הסיבה לשינוי הייתה ,שפעם נכנס הגאון רבי חיים איצקוביץ מוולוז'ין בלילה להיכל
הישיבה ,כמנהגו מדי פעם .אותו לילה ליל 'ניטל' היה ובית המדרש ריק מתלמידיו .ויהי בהיכנסו נפלה גמרא אחת מארון
הספרים על הרצפה .ניגש הרב והחזירה למקומה בארון .עוד הוא צועד הלאה ,ושוב שמעה אוזנו קול חבטת נפילת גמרא
על הרצפה.
שוב ניגש הרב והחזירה למקומה .אולם ,כאשר מעשה זה חזר בפעם השלישית ,הבין ,שיש כאן רמז מן השמים! מיד שלח
את השמש להעיר את בני הישיבה משנתם ,שיבואו מיד לבית המדרש ללמוד .לאחר שהתאספו הבחורים ,ובית המדרש
היה מלא וקול התורה נשמע ,הגיעו לבית המדרש ראשי השררה וראש המשטרה ,והסתכלו כה וכה אל קהל הלומדים.
רבי חיים קיבל אותם בברכת שלום .כאשר שאלם ,מה מטרת הביקור באישון ליל ,התחמקו מלהשיב ,רק הייתה ניכרת
הבעת שביעות רצון על פניהם .למחרת נודע הדבר ,כי הייתה הלשנה של מוסרים לשלטון ,שהיהודים מבזים את
הנצרות ,בכך שמבטלים תורה באותו ליל חגם ,וסכנה גדולה נשקפה לישיבה .אלא שהממונים מטעם הממשלה,
שבאו לראות אם ההלשנה נכונה נוכחו ששקר העלילו ,שהרי במו עיניהם ראו שכל תלמידי הישיבה לומדים
בשקידה ...הואיל והתרחש הנס בליל 'ניטל' ,קבע רבי חיים ,שכן ינהגו לשנים הבאות ,שלא לבטל את בית המדרש בלילה
הזה!

רּופה לַּ ַּ
ק ָּד ַּ
ַּ
כה
מ ָּ
ָּ
ת
מת ְ
ה ְ
בלילה שבו הגויים מציינים את לידת אותו האיש ,מנהג ישראל שלא ללמוד תורה .מסופר על הגאון ר' דוד טבלי שייאר,
רבה של מגנצא שהיה משחק עם תלמידיו בקלפים .והנה הייתה הלשנה של מוסרים לשלטון ,שהיהודים מבטלים תורה
ביום חגם כדי לבזותם .לכן ,באותו הלילה פרצו אנשי המסדר הנוצרי לבית המדרש .אולם רבינו ותלמידיו היו עסוקים
בשאלה חמורה ,שהופנתה אל רבינו ,ועל השולחן היו פתוחים ספרי גמרא ,רמב"ם ופוסקים.
לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

מינויים

נא לפנות לרב אליהו פנחסי
בטל' 052-6329144
(הנייד באישור ועדה רוחנית)

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה ,רפואה שלמה ,הצלחה ,זיווג הגון ,חזרה בתשובה וכו'
נא לפנות לליאור בטל' 052-7652084

לקבלת העלון חינם במייל מדי
שבוע ,יש לשלוח בקשה למייל

כתובת המערכת :עבור ליאור עצמון ,רח' הבושם 26א ת.ד .83375 .מבשרת ציון .מיקוד 9076926

PnineEH@gmail.com

אִׁ ם ִׁראׁשֹונִׁים ְכמַּ לְ ָאכִׁים-

הַּ גָּאֹון הָּ ַּרב י ְהֹוׁשֻ עַּ מַּ אמָּ אן זצ"ל

הגאון הרב יהושע מאמאן זצ"ל המכונה הימ"ן -נולד ב-י"א טבת ה'תרע"ח ( )1917בסופרו
שבמרוקו .בן לשושלת רבנים מצאצאי הרמב"ם .עוד בשחר ילדותו ניכר כי נועד לגדולות .בגיל
 14הבחין אביו כי עולה בגדולתו על חבריו והוא החל ללמוד בישיבת הרבנים (ישיבה שכל הרבנים
במרוקו למדו שם ,ואביו היה ראש הישיבה) .בהיותו כבן  28שנים בלבד בשנת ה'תש"ו ( )1946קיבל את
תעודת ההסמכה שלו לדיינות מבית הדין הגדול ברבאט ,והחל לכהן כרב ודיין בעיר סאפי והיה
לדיין הצעיר ביותר במרוקו .בשנה זו שימש גם כדיין וסגן אב בית הדין של רבאט עד שנת
ה'תשכ"ג ( ,)1963אז החל לשמש כאב"ד ורב העיר מרקש .על אף שהוצע לו להיות הרב הראשי
של מרוקו עלה לארץ בשנת ה'תשכ"ז ( .)1966בתחילה קבע את מושבו בישיבת 'פורת יוסף'.
בשנת ה'תשכ"ח ( )1967החל לשמש כרב העיר הספרדי וחבר לשכת הרבנות בנהריה .בשנת
ה'תשל"ח ( )1977עבר לשמש כדיין ,ובהמשך שימש כאב"ד הרבני האזורי בעיר באר שבע עד
שנת ה'תשמ"ח ( .)1988לאחר מכן התמנה לדיין חבר בבית הדין הרבני הגדול לערעורים ,תפקיד
בו כיהן עד שנת ה'תשס"ט ( .)2008הוא חזר להתגורר בירושלים בשכונת מקור ברוך ,ובמקביל
לתפקידו שימש כראש כולל לפנסיונרים בשכונתו ומחנה יהודה .רבים השיב מעוון .תפילותיו היו
לשם דבר .בערוב ימיו כונה "זקן ר בני יהדות מרוקו" .גאון בנגלה ובנסתר .בערוב ימיו סיים
את ספר הזוהר בפעם המאה! בעל יראת שמים מופלאה .תמך בסתר בעשרות משפחות
יתומים ואלמנות .פיזר צדקה .נפטר ביום שבת קודש ,כ"ו טבת ה'תשע"ח ( .)2018חי כ100-
שנים .ציונו בהר-המנוחות בירושלים.

כ

סבא (מצד אביו) :ר' רחמים יוסף (ראש ישיבת 'תחכמוני' בצפרו ומח"ס 'חירג"א דיומא') .אביו :ר' רפאל
עמרם (כונה בפי כל 'המלאך' ושימש כראש ישיבה) .אימו :מרת אסטריליא .אשתו :מרת חנה מרים.
מרבותיו :ר' דוד עטר .ילדיו הגאונים :ר' רפאל עמרם ,ר' אברהם מיכאל (רב שכונה ד' בבאר שבע
וראש ישיבת 'תורה אור') .חברותא :הגאון ר' שלמה משה עמאר (הראשון לציון ורבה של ירושלים).
מספריו• :עמק יהושע -שו"ת על ש"ע ( 7כרכים) •שתי ידות יד חרוצים -דרושים וחידושי תנ"ך
•שער יהושע -מושגים בהלכה ובאגדה •ויוגד ליהושע -על הגדה של פסח •ניצוצי אור -חידושים
ופלפולים וביאורים •מצפה יהושע -דרשות ומאמרים.

שנשאל רבינו מדוע עלה לארץ למרות שהוצע לו להיות הרב הראשי של מרוקו סיפר כי אימו כבר הייתה בישראל וחלתה והוא עזב הכול כדי
לבוא לטפל בה .בנו של רבינו מרחיב ומדגיש" :במרוקו – הדיינים היו כמו מלכים ,הייתה לו מלכות ,ובכל זאת עזב אבא מאחוריו את כל
הקריירה המפוארת ,ויתר על הכבוד במרוקו ,והגיע לארץ שבה איש לא הכיר אותו מלבד כמה עולים ממרוקו ,לטובת הטיפול באימו ע"ה
כאן בארץ ,זוהי מסירות נפש של ממש למצוות כיבוד אם .אמא שלו הייתה גרה אצלו בבית במרוקו ,אחד האחים החליט לעלות ארצה והיא
החליטה לעלות איתו ארצה ,אבל לא היה לה טוב בארץ .ואיך ידע הרב שלא טוב לה? היא באה אליו בחלום ,כאשר היא הייתה בישראל והוא
במרוקו .למחרת שהגענו לישראל ,הלך להביא את אמא אליו לבית שלו ,והייתה אצלנו עד יום פטירתה".

ס

יפר נכדו ,הדיין הגאון הרב יהודה יאיר בן מנחם שליט"א שתקופה קצרה אחרי פטירתה של אשת חבר הרבנית הצדקת חנה מרים ע"ה חש
רבינו חולשה רבה והובהל לבדיקות בבית הרפואה ,והרופאים בדקו ונותרו המומים ,אדם נשוא פנים ,מעל גיל תשעים ובמערכת הלב שלו היו
חמישה מקומות שהיו זקוקים לטיפול דחוף ,גדולי הרופאים המומחים שהקיפו את מיטתו אמרו שברור שהסתימות האלו המצויות בעורקיו
נמצאות שם מזה תקופה ארוכה ושאין להם כל ספק שהסבא הרב זצ"ל חי בנס .כששמע זאת רבינו ,הוא לא הופתע כלל ואמר שהתורה היא
שמעניקה את החיים.

ב

כל עת ,כאשר היו הקבצנים אוספים כסף בבית הכנסת או שהיו נכנסים למעונו ,מיד היה רבינו תורם בעין יפה .כשתחילה אומר "לשם יחוד".
לעיתים ,כאשר גבאי צדקה היה נכנס אל בית-הכנסת ,היה קם אליו רבינו בשמחה ואומר לו" :חיכינו לכבודו ,כבודו מזכה אותנו כל הזמן לתת
צדקה".
במשך שנים נהג להחזיק בסתר עשרות משפחות יתומים ואלמנות .כאשר כל הוצאות הבית של היתומים היו עליו ,והכל בסתר משום שלא
סבל פרסום .כל עלון לצדקה שחולק בשטיבלאך ,היה מקפלו ולוקחו לביתו ,שם היה כותב להם סכום הגון ,ושולחו אליהם בדואר .כמה פעמים
ראיתי את רבינו ,עומד ליד תיבת המכתבים ברחוב רש"י ,בידו היו עשרות מעטפות צדקה ,והוא משלשלם בכבודו ובעצמו לתוך התיבה...

מ

רוב שקיעות בתורה ,פעמים רבות רבינו לא זכר אם אכל או לא .מספרים ,שהרבנית ע"ה הביאה לו ביום מן הימים את האוכל בקופסת
פלסטיק ,ויצאה לסידורים .רבינו שהיה שקוע בלימוד ,הניח על האש את הקופסה עד שנשרפה כולה ...מקורביו מספרים ,שהיו שומעים את
רבינו מצטט גמרא והלכות בתוך השינה!

ס

יפר בנו ,ר' אברהם" :בצעירותי למדתי בישיבת 'הרמב"ם בית יוסף' בתל-אביב .ראש הישיבה היה הגאון ר' אברהם חופיטא שלא הכיר את
אבא .מעת לעת הגיע אבא לבקר אותי והיה יושב במערב ,בין פשוטי העם .כאשר הדפיס את ספרו ,ביקש ממני להביא אותו מתנה לראש
הישיבה ,ואכן כך עשיתי .ראש הישיבה עיין כעשרים דקות בספר .לפתע קם וזעק בקול רם" :מדוע לא אמרת לי כי אביך גאון עצום?!" .ומאז
בכל פעם שאבא הגיע לישיבה ,היה מושיבו לידו בחיבה.

ס

יפר בנו הרב אברהם :באחד הימים הגעתי בבוקר לאבי והוא סיפר לי כי בלילה לא נרדם ,ולכן ניצל את הזמן ולמד בזוהר הקדוש והספיק
מאה ואחד דפים! ובאומרו זאת ,החל לשיר בהתרגשות" :תורה! תורה! תורה!" ,בתנועות ידיים.

תפִׁ לָּ ה
כ ֹּ ָּ
חּה ׁשל ְ
הדבר אירע כיומיים לפני חג הפסח ה'תשע"ב ,ברחוב סואן
משאית נסעה במורד הרחוב במהירות רבה ,בדיוק בשעה
בה יהודי ,אב לשמונה ילדים ,יצא מביתו ופנה לחצות את
הכביש .המשאית נראתה רחוקה ,והוא ירד מהמדרכה…
באותן שניות נהג המשאית ניסה לעשות הכול .הוא לחץ על
דוושת הבלם בכל הכוח וצפר .המשאית הצליחה לבלום רק
אחרי כמה מטרים .הולך הרגל היה מוטל על הקרקע…
לרגע הייתה דממה ,ומיד אחר כך קול סירנות החריד את
השכונה .כוחות ההצלה שעטו למקום ,גוררים בעקבותיהם
קהל סקרנים שהתגודד מסביב.
האב ,דמות מוכרת בשכונה ,שכב על הרצפה מחוסר
הכרה ,מגבעתו עפה למרחקים ורסיסי משקפיו מוטלים
סביבו .את פניו -רצוי שלא לתאר…
בשכונה ,בני הבית ,השכנים והמכרים לא ידעו נפשם מהלם
ותדהמה .האיש יהודי מוכר ,אב למשפחה ברוכה ,אדם
צעיר ונמרץ בשיא חייו ופריחתו.
'לא ייאמן מה יכול לקרות בשניה אחת' ,אמרו לעצמם,
בהמתנה מורטת עצבים לתשובות מבית הרפואה .בשעות
הערב ,התבהרה התמונה חלקית .הוא שרד את הפגיעה.
נכון לאותם רגעים ,היה מורדם ומונשם במחלקת טיפול
נמרץ ,והרופאים רחוקים מלהעניק לו סיכויים חיוביים…
ימי חג הפסח עברו על בני המשפחה והמכרים בחרדה
מתמשכת" .אין לו סיכוי לחיות .כרגע הוא שורד איכשהו,
אבל השעות שלו ספורות .אין דבר כזה לצאת מפגיעה
כזאת ,שיהיה ברור!" ,אמרו הרופאים.
המוח לא תיפקד ,גם לא הלב .המכשירים הם אלו שהחיו
אותו ,אף שהיה מוטל על המיטה מחוסר תזוזה ומרוסק
איברים .לא היו סיכויים להציל אותו ,ואפילו בקרב בני
המשפחה – כבר כבה ניצוץ התקווה…
שמונה ילדים נותרו בבית ,ואמא מתמודדת בגבורה .הימים
קשים ומייסרים ,הלילות מפחידים .כל צלצול טלפון מקפיץ
מהמקום ,כל אוושת עלה מניעה את הלב בחרדה .מה ניתן
לעשות?
לא ניתן לתאר את המתח והלחץ של בני המשפחה באותם
ימים קשים ,שהייתה נחלת כל המשפחה המורחבת וכמובן
של אביו של הפצוע האנוש ,יהודי יקר בשם ר' יצחק שוורץ.
"ידענו שאין סיכוי" ,משחזר האב" ,היינו אובדי עצות .מחד
גיסא – הוא חי ,מאידך גיסא – מיום ליום הסיכויים שלו
לשוב אלינו הולכים ופוחתים…".
הרב שוורץ ממשיך" :הבנו ,שאם כל הרופאים לא נותנים
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
ע"ה שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יעקב בן נעמה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
רפאל בן אסתר ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
גורג'יה בת נעימה ע"ה

לע"נ

תנצב"ה

סיכויים ,אם בדרך הטבע אין כל מוצא ,זה בדיוק הרגע בו
התפילות שלנו יכולות להציל את המצב ,אם נאמין בהן ,שרק
הן יכולות לשנות את רוע הגזירה…".
מאותו יום הפך בית משפחת שוורץ לחדר פיקוד על מבצע
תפילה חובק עולם .האם ,רעיית הפצוע ,יצאה בקריאה
נרגשת" :בעלי ,אב לשמונה ילדים ,נפצע אנושות בתאונת
דרכים ,ולדברי הרופאים הוא חסר סיכוי .אחינו בני ישראל!
אנא הקדישו מספר דקות לפרקי תהלים מעומק הלב עבור…
בן… כי רק בורא עולם יכול להציל אותנו כעת!".
בקשתה הוקלטה ,הושמעה ופורסמה .בביה"כ השכונתי
ובבית המשפחה נערכו משמרות של תפילה ותחנונים ,בלי
להסתיר את האמת המרה .בני המשפחה ,זנחו את כל
עיסוקיהם .לקרוע שערי שמים במאבק על חייו של האב ,הם
סירבו להתייאש ובחרו בתפילות בוקעות רקיעים…
ב-ל"ג בעומר ,חודש וכמה ימים אחרי הפציעה קדמו מודעות
ענק את פניהם של אלפי יהודים שעלו לציון הרשב"י במירון.
שם התבקשו העולים לומר פרק תהלים לרפואת האב
הפצוע .כל מי שנתקל במודעות ,לא נשאר אדיש.
בנוסף ,נפרשו גם עשרות מתנדבים ברחבי מירון ,שחילקו
פתקים ובהם שם הפצוע ותחינה 'לא לוותר' ,ושכל יהודי
יקדיש עבורו מספר דקות תפילה ,כי זה סיכויו היחיד!
שלושה ימים אחרי ל"ג בעומר ,ב-כ"א אייר ה'תשע"ב ,שוחרר
ממחלקת טיפול נמרץ והועבר לשיקום נשימתי" .לכאן
מביאים אנשים חיים שרוצים לחזור לנשום ,ולא מתים שעדיין
נושמים לעוד מספר ימים" ,אמרו הרופאים עם כניסתו
למחלקה.
מבצע התפילות לא פסק לרגע ,אלא הלך והעצים .הבשורות
המעודדות הפיחו רוח חדשה במתפללים ,כי עוד לא אפסה
תקווה ,ובעזרת עוד ועוד תפילות ,לבסוף יזכה הפצוע להלך
על שתי רגליו…
תקופה קצרה אחר כך ,בעיניים דומעות מהתרגשות והודאה,
השתחרר מבית הרפואה .הולך על שתי רגליו ,מתפקד
כמעט כרגיל ,אבא לשמונה ילדים במשרה מלאה ,כפי שהיה
עד לרגע התאונה…
עין לא נותרה יבשה ,כשנאם בסעודת ההודאה שהוכנה
לכבודו ,והעיד" :הרופאים בטיפול נמרץ טוענים ,שלא
ייתכן ,שאני זה שנפצעתי באותה תאונה מחרידה .אחד
מהם סיפר לי ,שלמעשה הייתי רגל וחצי כבר בעולם
האמת .אין ספק ,כי התפילות וקריאת התהילים הצילו את
חיי!" ,סיכם בהתרגשות רבה… (מעובד מתוך 'פניני פרשת
השבוע' של הרב קובלסקי שליט"א).
הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל ולד יחיא בן יוסף ז"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
שרה בת נרקיס ע"ה
גאולה בת טובה ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל מסעוד בן יקוט ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
מזל בת שמעון
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
יוסף בן סעדה ז"ל
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
יעקב בן סלימה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל

