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אליהו בן מאיה
שלו בן מזל פחימה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
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פרשת ויחי
הפטרה" :ויקרבו ימי" -מלכים א ב'

ׁשת וַי ִ
ּפ ָר ַ
ֵ
ְחיַ -
ּתׁשּובָ ה
ָ
עֹורר ְ
החֹולִ י לְ

"וַיְהִ י ַאחֲ ֵרי הַ ְּדב ִָרים הָ אֵ ּלֶ ה וַּי ֹאמֶ ר לְ יֹוסֵ ף הִ ּנֵה ָאבִיָך ח ֹלֶ ה"
)בראשית מח ,א(

פירש רש"י :ויאמר ליוסף -אחד מן המגידים.
מיהו אותו אחד מן המגידים שגילה ליוסף
אודות מחלת אביו?
הגמרא במסכת בבא מציעא )פז (.מביאה
שאברהם אבינו התפלל שיזכה לזקנה ,כדי
שיהיה אפשר להבדיל בין אדם לבין בנו,
בין אדם בגיל שמונים לבין אדם בגיל
עשרים .ואכן תפילתו נענתה והוא הראשון
שנאמר עליו )בראשית כד ,א(" :ו ְַאב ְָרהָ ם זָקֵ ן
ּבָא ַּבּיָמִ ים".
יעקב אבינו ביקש מהקב"ה את המחלה
לפני המוות .שכן עד לאותם הימים לא
הייתה מחלה ,ואנשים היו מתים באופן
פתאומי ולא הייתה הכנה מוקדמת לכך ולא
יכלו לצוות את בני ביתם .תפילתו של יעקב
נענתה ,ולפיכך מציין הכתוב "הִ ּנֵה ָאבִיָך
חֹלֶה )בראשית מח ,א(".
מאחר ומחלתו הייתה דבר חריג ,מיד
כאשר חלה יעקב החלו כל המצרים לדבר
על כך ,הייתה חדשה מסעירה ,היסטוריה
של ממש! ואחד מן המגידים ,אחד מאלו
שדיברו על כך ,אמר זאת ליוסף.
אולם כאשר נתבונן בעניין נראה ,כי
"המחלה" כבר פקדה אנשים לפני יעקב
אבינו ,והוא לא היה החולה הראשון!

שהיה חולה )בראשית כא ,יז(" :וַּיִׁשְ מַ ע אֱ ֹלקִ ים
אֶ ת קֹול הַ ּנַעַ ר )בראשית כא ,יז(" .ומסביר רש"י:
"מכאן שיפה תפילת חולה מתפילת אחרים
עליו והיא קודמת להתקבל".
ולא זו בלבד ,אלא שכתוב בגמרא בבא
בתרא )טז ע"ב(" :אבן טובה הייתה תלויה
בצוארו של אברהם אבינו שכל חולה הרואה
אותו -מיד מתרפא ,ובשעה שנפטר אברהם
אבינו מן העולם תלאה הקב"ה בגלגל חמה".
ומכאן כוחה של השמש בריפוי חולים.
מדברים אלו נמצאנו למדים שהיו גם חולים
נוספים לפני יעקב אבינו! ואם כן מה חידוש
יש בדבר ומדוע יעקב אבינו היה צריך
לבקש זאת?!
המפרשים מתרצים ,שבוודאי שהיו גם חולים
קודם לכן ,אולם לפני יעקב אבינו -לא היה
חולה הנוטה למות ומת ממחלתו .ויעקב
אבינו ביקש זאת הראשון ,כדי שיוכל
להתכונן לקראת מותו ,לחזור בתשובה
ולהתוודות.
חשבון נפש זה ,הנעשה שעה אחת לפני
מיתתו של אדם ,בכוחו להפוך את דינו
בשמים ,שכן תשובה יכולה להעשות רק כל
עוד אדם חי בעולם הזה ,ולאחר פטירת
האדם -אין בידו לשנות מאומה.

הרי אצל ישמעאל מובא בתורה הקדושה
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי
רב ק"ק "עין חמד" -מבשרת ציון

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

16:12

17:29

17:56

ת" א

16:29

17:25

17:51

חיפה

16:28

17:25

17:51

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

16:32

17:29

17:56

לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי
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העלון מוקדש לרפואת
יצחק בן פנינה הי"ו
ולע"נ ראובן עמנואל חיים בן סימה שירין
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ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה –
ׁשֹואל
ׁשיב ּבַ ֲ

ּתר ו ְאִ ּסּורֵ -
ה ֵ
חלֶ ק ב'
ֶ

אדם הנמצא באולם שמחות או במסעדה ,על מה עליו להקפיד?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,מפקח ענף הכשרות -רבנות מבשרת:
אולמות שמחה ,שמגישים בהם בסיום הסעודה עוגת פרווה מחוממת וכדומה ,היות שבדרך כלל העוגה מתחממת בתנור בשרי
בן יומו ,אין לאכול את העוגה עם מאכלי חלב יחד .ומכל מקום ,האוכל את העוגה בלבד אין צריך להמתין ו' שעות .הערה :אולם
כאשר מתחמם יחד עם קדירה בשרית מכוסה או שרק הפרווה מכוסה ,אין צריך להמתין לאחר אכילת הפרווה.

בדרך כלל ,כאשר מטגנים באולמות פסטלים -פרווה או כדורי פלאפל ,הדבר נעשה במטגנת שטיגנו בה שניצלים בשרי ,ואם כן,
יש להחשיב את השמן לתבשיל של בשר ,ומיני פרווה שטוגן בשמן "בחזקת בשרי" שאין להעלותם בסעודה חלבית .הערה :אף
שתבשיל של בשר אינו אלא חומרא שנהגו כמבואר ברמ"א )יו"ד סימן פט ס"ג( ,המֵ קל בהמתנה של שעה לכאורה ,יש לו ע"מ שיסמוך.

מאכלים ,המוגשים באולם שהם לכאורה "פרווה" ,כגון ,אורז ותפוחי אדמה ,פעמים שהם בשרי לכל דבר .היות שהטבח לא
נזהר ומכניס מספר פעמים כף מלוכלכת בשיירי בשר לתוך המאכלים הללו כדי לערבבם .וכן התבניות הפרווה מתחממות
בתנור יחד עם הבשרי כשהן מגולות .לכן ,האוכל ממאכלי הפרווה בלבד ,יחמיר להמתין ו' שעות לאכילת חלב .והמֵ קל ,יש לו
על מה שיסמוך .הערה :אך המתנה של ו' שעות ,לכאורה ,אינו צריך להחמיר ,וכמ"ש הש"ך )סימן פט ס"ק יט( להתיר אכילת חלב אחר אכילת
תבשיל פרווה שנתבשל בקדירה בשרית ,שלא הודחה יפה ונשאר בה מעט ממשות של בשר ,וה'פתחי תשובה' שם כתב ,שייתכן אפילו אם אין
ששים כנגד הבשר ,גם הדין כך.

בניגוד לרבים הטועים לחשוב ,שמסעדות צמחוניות אינם צריכים כשרות ואפשר לאכול שם ללא תעודת כשרות .אך הדבר
טעות ביסודו ,אומנם לא משתמשים בהן בבשר לסוגיו ,אבל כן קיים ואפילו נפוץ שימוש ביינות ובחומץ יין האסורים ללא הכשר.
וכן תולעים בירקות עליים בכרוב ובחסה.

ת ַ
ִ
ּׁשבּות ּבַ ּזּולַ ת
ח ְ
ה ְ
עד כמה רבותינו נזהרו והתחשבו בזולת  -זאת ניתן לראות בסיפור המופלא הבא על הגאון הגדול רבי שלום יוסף אלישיב
זיע"א שהיה ידוע ומפורסם לא רק בגדלותו העצומה בכל מכמני תורתנו הקדושה ,אלא אף במידות שבין אדם לחברו גאון
גדול היה .ומעשה שהיה -כך היה:
היה זה עת נכנס לדירתו אדם ,ושאלתו בפיו" :רבי! זה עתה חנן אותי ה' בבן ,וברצוני לקוראו בשם יהונתן ,אלא שאשתי
מתנגדת לשם זה מאד בטענה ,שבנה של השכנה שנפטר בקיצור ימים ושנים ,היה שמו יהונתן וחוששת היא לחייו של בננו
חלילה .מה דעת כבודו בעניין?"
הרב אלישיב זצ"ל הרהר קמעה ולאחר השיב" :כדאי שתקראו לו בצלאל" .לשמע התשובה הלך האיש לדרכו ,ועל אף תמיהתו
לתשובת הצדיק עשה כדבריו .לימים פגש את הגאון הרב אלישיב ושאלו" :רבינו ,מדוע החליט כבודו בזמנו לקוראו בצלאל
ולא יהונתן?"
את תשובת הצדיק יש לחקוק על לוח לבנו ,וכך הרב השיבו" :כיוון שאמרת שבנה של השכנה היה שמו יהונתן ,חששתי מאד
שכאשר יגדל בנך ותקראו לו בקול' :יהונתן! תעלה הביתה בבקשה' ,או' :יהונתן! בוא לאכול' ,או אף אם רק תגערו בו ותאמרו:
'יהונתן! תפסיק להשתולל מיד' ,בטוחני ,שבכל פעם שתקראוהו בשמו ,השכנה תשמע את צעקותיכם ,ותיכף ומיד תיזכר
בבנה שנפטר ל"ע ותצטער מאד בשל כך! וכיוון שחששתי מצערה הגדול ,לכך יעצתיך לקוראו בצלאל ,כיוון שכל המונע צער
מישראל זוכה הוא ויושב בצל הא-ל!".

עֶ ז ְָרה ּבַ ּבַ י ִת
מסופר על אברך בן תורה שנכנס אל הגאון מבריסק רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק זיע"א ,והתאונן כי אשתו דורשת ממנו
לעזור בבית בטיפול הילדים ,ואותו אברך טוען שיש לו פטור מכך ,מכיוון שכתוב בפירוש 'ותלמוד תורה כנגד כולם' ,ושאל
באמת ובתמים' :רבינו ,עם מי הצדק? איתי או עם אשתי?' .השיב לו הגאון" :הלא אפשר לקיים שניהם" ,הלה תהה כיצד והרב
הסביר" ,כשהייתי אברך אב לשלושה ילדים מה עשיתי?! הושבתי ילד אחד על ברך אחת ,השני על הברך השנייה ,בידי
נענעתי את עריסת התינוק ,ובינתיים שקעתי בלימוד!".
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
לשאלות נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב
אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים ּפִ נְחָ סִ י
052052-6329144
ּבְטֵ ל' 6329144

הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון

מְ נּוי ִים

נִּתָ ן לְ הַ קְ ִּדיׁש אֶ ת הֶ עָ לֹון לְ עִ ּלּוי נִׁשְ מַ ת ,לִ ְרפּוָאה ׁשְ לֵ מָ ה ,לְ הַ צְלָ חָ ה ,זִּוּוג הָ גּון,
חֲ ז ָָרה ּבִתְ ׁשּובָה וכו" -נָא לִ פְ נֹות לְ לִ יאֹור בטל" 0504-115673
ּכְתֹבֶת הַ ּמַ עֲ ֶרכֶת :עֲ בּור לִ יאֹור עַ צְמֹון ,רח' הַ ּב ֹׂשֶ ם 26א ת.ד 83375 .מְ ַ
בּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805

לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל:
PnineEH@gmail.com
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְ ָאכִים

גֹולדמָ ן מזוועהיל זצ"ל
 האדמו"ר ַר ִּבי ַאב ְָרהָ םְ

האדמו"ר ר' אברהם גולדמן מזוועהיל זצ"ל -נולד בעיר העתיקה בירושלים ב' דחומה"ס י"א
תשרי ה'תרצ"ד ) .(1933נקרא ע"ש זקנו הרה"ק ר' אברהם המלאך )אביו של הרה"ק רבי ישראל
חיים מלודמיר חותנו של האדמו"ר רבי יחיאל מיכל מזוועהיל זיע"א( .בילדותו כבר ניכרו כשרונתיו
הנדרים .רבותיו הביעו את התפעלותם הרבה מנער הפלא והוא 'קפץ' מכיתה לכיתה.
בצעירותו גדל בצילם של אבי סבו האדמו"ר ר' שלמה גולדמן וסבו האדמו"ר ר' גדליה משה
גולדמן.
בהיותו כבן  12שנים בלבד התקבל כתלמיד חביב אצל הרה"ק ר' אהרון ראטה ,אשר ראה בו
כלי מפואר שאינו מאבד טיפה .ואף הורה לו לחבוש כובע ,חליפה ואבנט למרות גילו הצעיר.
בבחרותו למד בתחילה בישיבת 'תפארת ציון' )יצויין שעשרות שנים לאחר מכן כשכבר כיהן כאדמו"ר
נפגש עם רבו ,הרה"ג ר' מיכל יהודה לפקוביץ והחל להרצות בפניו מהשיעורים ששמע מפיו – רבו יצא

מהתפעלות מזכרונו המופלא( .באותה תקופה היה נכנס בכל שבת להיבחן אצל מרן "החזון איש"
זיע"א שזכה ממנו לקרבה מיוחדת ,וקיבל ממנו הוראות מיוחדת במספר נושאים .בהמשך למד
בישיבת תורת אמת חב"ד שם התחבב במיוחד על המשפיע הנודע ר' שלמה חיים .כ"כ למד
בישיבת סלונים ברמת גן .לאחר חתונתו ברח מהכבוד ולא רצה להנות מכתרה של תורה
וחי בעניות נוראה .למרות זאת ביתו היה פתוח לרווחה לכל אחד .ב-כ"ח שבט ה'תשל"ט
) (1979נפטר בפתאומיות אביו ,מרן האדמו"ר ר' מרדכי מזוועהיל זיע"א.
בעת ההלוויה הכתיר נאמן בית אדמור"י זוועהיל הרה"ח ר' אליהו ראטה זצוק"ל את רבינו
למלא את מקום אבותיו והיה האדמו"ר השביעי של חסידות זוועהיל .בתקופה זו נאלץ רבינו
לצאת מההסתר והצניעות שכה רצה בה והחל להתפרסם בקרב חסידים ושאינם חסדים
אשכנזים ובני עדות המזרח ,והם ראו בו כצדיק נשגב גאון עצום פועל ישועות אשר אהבת
ישראל יוקדת בו ,וכך במשך ל''א שנים הנהיג את העדה הקדושה מתוך מסירות נפש לכלל
ולפרט.
ביתו היה פתוח  24שעות לכל עמך בית ישראל ,מעולם לא היה לו 'שעות קבלה' תמיד
עמד זמין לעזור ולסייע .היה ידוע באהבת ישראל לכל יהודי קירב על שולחנו הרבה אנשים
מסכנים ואומללים .מסר בכל שבוע שיעורים רבים בכל מקצעות התורה גמרא הלכה חסידות
ואף שיעור מיוחד בסתרי תורה לאברכים מופלגים בתורה .האמת הייתה נר לרגליו .התבקש
לבית עולמו ב-י"ב טבת ה'תש"ע ) (2009לאחר מחלה קשה .ציונו בהר-הזיתים שבירושלים .חי
כ 76-שנים .במהלך הלוויה הכתיר הרה"ח ר' שלמה דייטש שליט"א את בנו ,הרב שלמה למלא
את מקום אביו.
אביו :האדמו"ר ר' מרדכי )השני( זיע"א )האדמו"ר השישי של חסידות זוועהיל( .אחיו :ר' שלמה )חתן האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג ,מכהן
כאדמו"ר מזוויהל-צאנז בארצות הברית( ,ר' דוד )רב ביהמ"ד זוועהיל ב"ב( .גיסים :האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל והאדמו"ר מזטשקא
שליט"א .מרבותיו :זקנו ,האדמו"ר ר' שלמה ,ר' אהרון ראטה )בעל "השומרי אמונים"( ,הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ.
חברותא :הרה"ג יוסף דוב קסטל זצוק"ל .ילדיו :האדמו"ר ר' שלמה )אדמו"ר מזוועהיל ממלא מקום אביו( ,והאדמו"ר ר' גדליה משה
)אדמו"ר 'קהילת זוועהיל'( ,ר' שאול ,ר' שמואל דוד )ראש ישיבת זוועיהל לצעירים( ,ר' יצחק ,ר' יוסף ,ר' זאב ,ר' יעקב לייב .חתניו :ר'
שלמה הופשטיין ,האדמו"ר מביאלא בית שמש .מספריו :אור אברהם -על התורה ומועדים.

מ

עשה נורא ומרעיד ,על נסיבות פטירתו לשמי רום ,של כ"ק מרן אדמו"ר מוהר"א זצוק"ל ,מספר לנו הרב ח.א.ר שליט"א ,שהיה עד בעצמו
בשעה שהתרחש מחזה נורא הוד זה :היה זה ביום בהיר ,אחד מני רבים ,שנכנסתי להתייעץ עם כ"ק אדמו"ר זצוק"ל בנושא מסוים .עודנו
מדברים ,וקול צלצול בקע ממכשיר הטלפון הקבוע על שולחנו של הרבי .הצדיק עונה ,ופניו מרצינים  -עד כי נראה במוחש שהמדובר בבשורה
קשה ששמע  -ולאחר ששמע במה דברים אמורים ,משך כל השיחה מרגיע הרבי ומבטיח למתקשר מצידו השני של האפרכסת ,כי אל לו לדאוג
והכל יסתדר על הצד היותר טוב! כשהרבי החזיר את השפופרת על כנה  -לא לפני שחזר והבטיח בביטחון מוצק למתקשר המודאג ,שאין מה
לדאוג ,ואף האציל ברכה מעומק ליבו הטהור  -נתהרהר כ"ק אדמו"ר זצוק"ל ,וישב בשרעפיו במשך דקות ארוכות בתנוחה שלא תישכח מלבי
לעולם ,וכל אותו הזמן ישבתי למולו בחרדת קודש ,בציפיה למוצא פיו.

לפתע ננער הרבי באחת ממחשבותיו הנודדות ,והוא פונה אלי ואמר" :על הקו היה עכשיו בנו של פלוני אלמוני"  -והרבי נקב בשמו – "יהודי זה
שהינו מרביץ תורה לרבים ,נתגלו אצלו עתה סימני מחלה מסוכנת ביותר רח"ל .והנה" ,נענה אליי הרבי בפשטותו "הרבה הכרת הטוב יש לי ולכל
החסידות כלפיו ,וחשבתי לעצמי ,הרי אנוכי זכיתי ב"ה להשיא את כל ילדיי ,וליהודי זה ישנם עוד ילדים בביתו ,ומה יש לי להפסיד???' פרש הרבי
את ידיו ,ובהבעה של מה בכך מפטיר הרבי זצוק"ל במסירות הנפש" ,לכן החלטתי בלבי לקחת את מחלתו עליי!!!".
מסירות נפש כפשוטו ממש!!! עמדתי נדהם נוכח המחזה אשר ראו עיני זה עתה ,כיצד כ"ק אדמו"ר זצוק"ל מוסר נפשו כדי להציל חייו של
יהודי אחר ,כאשר הוא נושא ונותן עם חייו ,שהוא כבר סיים להשיא את צאצאיו ,ואותו יהודי עדיין לא .תוך שאני מהרהר במה שראיתי ,פנה
אלי הרבי ואמר" :אינך צריך לספר זאת לאף אחד" .יצאתי מעם הרבי זצוק"ל והתהלכתי באותו היום כהלום רעם ,ומחמת שלא יכולתי לשאת
את עוצמת סיפור זה לבדי ,וכדי שלא יאמרו שבדיתי הדברים המבהילים מליבי ,הגעתי אל המשב"ק ,וסיפרתי לו דברים כהווייתם .את המשך
הסיפור לדאבוני איני צריך לספר :זמן קצר לאחר הסיפור ,חלה כ"ק אדמו"ר זצוק"ל את חליו האחרון ועלה בסערה השמימה .ואותו יהודי
חולה שהתקשר ?...ההוא ב"ה חי ונושם היום כאחד האדם!
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עד כמה רבותינו מסרו את נפשם למען האדרת התורה הקדושה ומה הם היו מוכנים לעשות ,זאת ניתן ללמוד מהסיפור
המופלא שלפנינו ,המעובד מתוך סיפורו של רעי וידידי ר' עובדיה חן הי"ו מעלונו 'פניני הפרשה' על מרן הגאון חכם רבי עובדיה
יוסף זצוק"ל ,ומעשה שהיה -כך היה:
בשנת ה'תשנ"ב ) ,(1991נקלעה רשת "מעיין החינוך התורני" למצב כספי קשה בשל הגידול המבורך במספר המוסדות
והתלמידים ,וכמובן שהנטל נפל על שכמו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל .סיעת ש"ס דרשה מפקידי האוצר שיקצו 208
כיתות לימוד חדשות לשנה הבאה ,אולם תשובת הפקידים הייתה נחרצת" :לא יקום ולא יהיה! אין על מה לדבר!" .שר האוצר
דאז ,גיבה אותם ,והודיע חד משמעית כי אינו יכול להקצות את מספר הכיתות שדרשו ,אולם הוא מוכן לדבר על מספר כיתות
נמוך יותר.
כמוצא אחרון ,החליט מרן להזמין באופן מיוחד את שר האוצר לביתו כדי לדבר על לבו .אולי יעלה בידו לפרוט על נימי נפשו
ויקצו את הכיתות הדרושות .מצב בריאותו של מרן באותם ימים לא היה כשורה .הוא סבל מאי ספיקת ריאות ל"ע .אבל
למרות מצבו הרפואי ,התעקש לקיים את השיחה עם שר האוצר.
השניים ישבו בשעת ערב ,זה מול זה ,בסלון ביתו של מרן .בשל חולשתו ,דיבר מרן בלחש ,והתחנן ממש על נפש התלמידים,
כשהוא מסביר לשר האוצר את מצוקת החינוך של ילדי "רשת מעיין החינוך התורני"" :הילדים הללו לומדים בקרוואנים
רעועים ,בתנאים של בעלי חיים" ,אמר" .אתם חייבים לבנות להם כיתות של קבע .עד מתי הם יתייסרו בגשם ובשמש?".
וכך ניסה רבינו להסביר לשר האוצר את חשיבות הקמת כיתות הלימוד הדרושות.
בעיצומה של השיחה ,בעודו ממלמל על הילדים והכיתות ,השתתק לרגע ,עצם עיניו ,ולפתע ראשו נשמט הצידה ,והוא זעק
זעקה מחרידה "אייי!" ...השר ר' אריה דרעי שנכח במקום זינק מכיסאו" .הרב ,הרב ,מה קורה?" ,צעק בחרדה ,אבל הרב לא
הגיב .הלה הזעיק את נהגו מיד ,והורה לו להביא את הרכב מיד לכניסה" .אנחנו 'טסים' מיד לבית-הרפואה 'הדסה עין כרם'",
כך ציווה.
הרבנית פרצה בזעקות שבר ,והחלה לקרוא מיד פרקי תהילים .שר האוצר ,שהחל להבין ,מה מתרחש סביבו ,התבקש לסייע
בהובלת הרב למכונית" .אתה תרים את הרב מרגליו ,אני מהראש ,וביחד נוביל את הרב לרכב!" ,פקד ר' דרעי .ושני השרים
נשאו את מרן אל מכונית השרד ,כאשר זעקות הרבנית מלוות אותם מבעד לחלון.
מרן שהיה מחוסר הכרה ,הושכב על המושב האחורי ,ר' דרעי ישב מלפנים ,ושר האוצר נכנס למכונית השרד שלו ,והשיירה
יצאה לדרך בדחיפות ,לכיוון בית הרפואה "הדסה" .בטלפון הסלולרי הכניס ר' דרעי את בית הרפואה לכוננות ויידע אותם על
המתרחש .רופאים ופרמדיקים נערכו בפתח חדר המיון לקלוט את מרן ולטפל בו מידית .פרופ' אריה רורסט המתין עם אלונקה
פתוחה ,וכשהגיעו שתי מכוניות השרים לרחבה שמול חדר המיון ,נחפזו צוות בית הרפואה לגשת אל מרן ולהובילו מהר
ככל האפשר אל חדר המיון.
לאחר מספר דקות הצליחו הרופאים ב"ה להעיר את הרב ושאלו לשלומו ,הצדיק דיווח על כאבים עזים בהם הוא חש.
הרופאים ניסו לייצב את מצבו ככל האפשר ,מתוך חשש ,שהוא בעיצומו של התקף לב קשה .בהמשך התחלפה האבחנה
לדלקת ריאות חריפה עם קשיי נשימה .המאבטחים בחדר המיון הכריזו על שטח סטרילי ,ומנעו ממעריצי הרב להתקרב .הבן,
ר' דוד שהגיע בינתיים ,שהה עם אביו ,ולא התיר לאיש לגשת .הוא הדף את ההמון שהתקבץ ,וביקש להשאיר את הרב לבדו.
באותן דקות גורליות ,שר האוצר דאז עדיין לא נרגע ,פנה אל דרעי ושאל" :אריה ,שמת לב ,שהרב איבד את ההכרה רגעים
ספורים אחרי תחילת השיחה? אם הרב התמוטט לנו כך מול העיניים ,סימן הוא ,שכמה ימים הוא אינו חש בטוב .תשמע,
אם במצב כזה הוא מזמין אותי כדי לדבר על הכיתות ,אני חייב למלא בקשתו .חושש אני ,שדאגתו למצב הילדים עוד
עלולה להחריף את מצב בריאותו .תעשה לי טובה" ,המריצו בנחישות" ,היכנס פנימה ,ותעדכן את הרב ,שהסכמתי לאשר
את כל הכיתות שביקש!".
ר' דרעי רץ פנימה אל מיטתו של מרן" .כבוד הרב ,שר האוצר אישר את הכיתות" בישר בשמחה .חיוך קל עלה על פניו
החיוורות של מרן .לראשונה ,לאחר כמה שעות ,הגביה את ראשו בכוחות עצמו" .תמסור לשר ,שבשמים יודו לו על כך",
אמר .הייתה זו עוד משבצת קטנה של מסירות נפש ממש בחייו של מרן עבור ילדי ישראל.
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
שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יפה בת רבקה ע"ה
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
מסעוד בן יקוט ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
כל נשמות עם ישראל

לע"נ

תנצב"ה
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הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
אביבה בת איירין ע"ה
אברהם בן יונה ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
יוסף בן סעדה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
יעקב בן סלימה ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
מישא אסתר בת זהרה ע"ה

הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
גאולה בת טובה ע"ה
עמירם בן דבורה ז"ל
הרב עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
דב בן מזל ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה
סלים בן פרחה ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
יהודה בן סעידה ז"ל
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