הֶ עָ לוֹן מֻ ְק ָדּשׁ לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
גִּ לָּיוֹן
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שׁת תּוֹלְ דֹת ,תשע"ד
ָפּ ָר ַ
אָסוּר לִ ְקרֹא ִבּ ְשׁעַ ת ַה ְתּ ִפלָּה.

שּׁת ַהגִּ לָּיוֹן
נָא לִ ְשׁמֹר עַ ל ְקדוּ ַ

לרפואת כל חולי ע"י ובכללם ציון בן צ'חלה ולרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

ּפ ָר ַ
קר ִ
ׁשת ּתֹולְ דֹת – ִ
חק
ּת ְר ָ
ָ
ׁש ֶ
ּדבַ ר ֶ
מ ְ
העלון מוקדש להצלחת
ישי בן גילה
יצחק אריאל בן טובה
חגי חיים וב"ב
יניב בן גילה
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
רונן אברהם וב"מ
עינת בת רחל ברכה
רחל ברכה בת פדילה דליה ארז מזרחי וב"ב
עמית בן רבקה
נעם יצחק בן רחל ברכה

"אּולַ י י ְמֻ ּׁשֵ נִי ָאבִי וְהָ י ִיתִ י ְבעֵ ינָיו ִּכמְ תַ עְ ּתֵ עַ "

יוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות ובשפע

שלמה ודנה דוד וב"ב

נטלי בת יונית
כולל ברסלב אילת

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
יפית בת ג'ינה
חגית בת גילה
אורן בן נעמי
נתנאל בן ג'ינה

זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
סיון בת אסתר

רפואה שלמה
הגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א
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
גילה בת אקבאל  -בריאות ואריכות ימים
סימי בת סוליקה
אסתר בת סוליקה
אורן בן אסתר
מזל בת חנה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות ימים

עינת בת רחל ברכה
יהודה בן סעידה
נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אקבאל בת נושפארין שירה שילת בת אורלי
תמר פורטונה בת מיסה רפאל משה בן רחל
דניאל רפאל בן חגית
רחל בת זוהרה
אליהו בן גוהר פנינה ומירה בת מונאבאר–
נחת מכל יוצאי חלציהם
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
אליהו בן מאיה
שלו בן מזל פחימה
יפה בת שרה -הצלחה ורפואה כל עם ישראל
כ"ט חשוון תשע"ד

02/11/2013

פרשת תולדות
הפטרה" :מחר חודש" -שמואל א ,ב

כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

16:13

17:28

18:01

ת"א

16:28

17:28

18:04

חיפה

16:18

17:26

18:03

ב"ש

16:31

17:29

18:01

פניני עין חמד

■

התכונה והמידה הנשגבה המאפיינת את
יעקב אבינו ,היא מידת האמת .כהגדרת
הנביא המכנה את יעקב כאיש אמתּ" :תִ ּתֵ ן
אֱ מֶ ת ְלי ַעֲ ק ֹב" )מיכה ז,כ( .בגלל תכונתו הוא
מתקשה לבצע את פקודת אמו הַ מְ ַצּוָה אותו
להתחזות לעשו ,ברכיו כושלות ורגליו
רותתות ,ולבסוף נדחף בהכרח על פי
נבואת אמו ,אך גם אז הוא מתרחק
מאמירת שקר והוא אומר לאביוָ" :אנֹכִי עֵ ׂשָ ו
ּבְכ ֶֹרָך )בראשית כז,יט(" .ופירש רש"י -אנכי,
המביא לך ,ועשו הוא בכורך .וכן כשנשאל
"אתה זה בני עשו ויאמר אני" ,הגם שללא
ספק כל דבריו של יעקב לא היו בהם שקר,
מכל מקום הסתייג משליחות זו וניסה
להתחמק ממנה כמתרחק מדברי קללה
באומרו "אּולַי י ְמֻ ּׁשֵ נִי ָאבִי ו ְהָ י ִיתִ י בְעֵ ינָיו
ּכִמְ תַ עְ ּתֵ עַ  ,ו ְהֵ בֵאתִ י עָ לַי קְ ָללָה ו ְֹלא ב ְָרכָה
)בראשית כז,יב(".

)בראשית כז,יב(

היה מקבל את מבוקשו.
פנה רב לבנו ואמר' :אמך נעשתה טובה
יותר' .אמר לו' :אני גרמתי לזה ,בכך
שהפכתי את דבריך' ,אמר רב בסלידה :איני
חפץ שתעשה זאת ,משום שנאמר" :לִּמְ דּו
לְׁשֹונָם ּדַ ּבֶר ׁשֶ קֶ ר )ירמיהו ט,ד(" .אף שהמטרה
נעלה והגון לאב הסובל מאשה קנטרנית ,עם
כל זה ,ראה בזה רב שקר ,ועל כן מחה בו.
ובגמרא )סנהדרין קג ע"ב( :אמר רב חסדא
אמר רבי ירמיה בר אבא :ארבע כיתות אינם
מקבלות פני שכינה .כת לצים ,כת שקרנים,
כת חנפנים ,כת מספרי לשון הרע.
דוד המלך בספר תהלים )קא ,ז(ּ" :דֹבֵר
ׁשְ קָ ִרים ֹלא י ִּכֹון ְלנֶגֶד עֵ ינָי" .ועוד כותב דוד
בתהלים )טו(" :מִ זְמֹור לְדָ ו ִד ה' ,מִ י י ָגּור
ּבְָאהֳ לֶָך מִ י י ִׁשְ ּכֹן ּבְהַ ר קָ דְ ׁשֶ ָך ,הֹולְֵך ּתָ מִ ים
ּופ ֹעֵ ל צֶדֶ ק ו ְדֹבֵר אֱ מֶ ת ִּב ְלבָבֹו וגו'" .עושה אלה
לא ימוט לעולם.

והצדיקים אוחזים במידת האמת ,כאמור
שכן הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא ,כמו
שאמרו חז"ל" :חותמו של הקב"ה אמת",
וסמכו חז"ל את המשפט "אֲ נִי ה' אֱ ֹלקֵ יכֶם
אֱ מֶ ת".

המגיד מקלם היה אומר :קשה שקרן מגנב
וגזלן ,גנב גונב בלילה ולא ביום ,גזלן גונב מן
היחיד ולא מן הרבים ,ואילו שקרן משקר בין
בלילה בין ביום ,בין ליחיד בין לרבים.

מבואר בגמרא )יבמות סג ע"ב( :רב ביתה לו
אשה שציערה אותו ,אם אמר לה לבשל
עדשים הייתה מבשלת חומוס ,וכשביקש
חומוס הייתה עושה לו עדשים .לימים גדל
חייא בנו ,והיה הבן הופך את דברי אביו,
וכשהיה מבקש לומר את חפצו לאמו ,היה
חייא ביוזמתו אומר לה את ההיפך ,ביודעו
שאמו תעשה את ההיפך ,ומתוך כך אביו

מסופר על הרבי מקוברין שאמר לאדם אחד,
שהיה נוהג להתענות כל שני וחמישי' :אם
במשך כל השבוע לא תוציא שום דבר שקר
מפיך ,זה יעלה לרצון לפני ה' ,יותר ממה
שאתה יושב בתענית'.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי
רב ק"ק "עין חמד" -מבשרת ציון

זש"ק ,פרנסה טובה ובריאות איתנה

רפואה שלמה

לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי

לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

פרשת תולדות

■

כ"ט חשוון תשע"ד

■

העלון מוקדש לרפואת
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יצחק בן פנינה הי"ו
1/4

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה –
ׁשֹואל
ׁשיב ּבַ ֲ

ַ
הפְ ָר ַ
ַ
ׂשרֹות
ּתרּומֹות
ּומעַ ְ
ׁשת ְ

אדם המגדל/אשר גדלו בגינתו פירות או ירקות ,האם מותר לו לאכול מהם ומתי?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,מפקח ענף הכשרות -רבנות מבשרת:
ירקות ,פירות ושאר גידולי קרקע ,שגדלו בארץ ישראל -חובה להפריש מהם תרומות ומעשרות .וכל עוד לא הופרשו -אסורים
באכילה ובהנאה והדבר נקרא "טבל" .וכאשר אדם אינו יודע אם הפרישו מהם אם לאו ,נקראים "ספק טבל" .על כן הקונים
ירקות ופירות במקום שאין בו השגחה על עניני תרומות ומעשרות יפרישו מהם מספק בלא ברכה .פירות וירקות ,המגיעים
בוודאות מגידול של אינם יהודים -פטורים הפירות מתרומות ומעשרות .המתארחים בבית ,שאין בו הקפדה על הפרשת תרומות
ומעשרות ומביאים פירות -יפרישו מהם תחילה .אמנם היום רוב ככל הפירות וירקות הנמכרים ב'סופר' ובחנויות הגדולות
מגיעים מתנובה ,שהם כבר עושים את ההפרשה .ולכן ,כל מה שיש לחשוש ,הוא רק כאשר אדם מביא לבית מפירות וירקות,
שגדלו לו בגינה.

ּת ִ
הּלִ ים
ּכ ֹ ָ
ק ִריַאת ְ
ׁשל ְ
חּה ֶ
להלן סיפור מופלא ,שאותו סיפר הרב ד"ר מנחם חיים בריאר סגן מנהל בית הרפואה "מעייני הישועה" ,ויש בו כדי ללמדנו מה
הוא כוחו העצום של קריאת תהלים .ומעשה שהיה -כך היה :יהודי מבוגר הובא לבית-הרפואה במצב קשה מאד ל"ע ,וכל
מאמצי הרופאים לנסות ולייצב את מצבו עלו בתוהו .מצבו הלך והידרדר עד שבשלב מסוים נקרא בנו לאחד הרופאים והוא אמר
לו שהם עשו כבר ככל יכולתם ואינם יכולים להוסיף ולעשות דבר לרפואת אביו ,ועליו ל"ע להמתין לגרוע מכל!
הבן המסור משמש כיושב ראש של אחד הארגונים הגדולים לבעלי תשובה .באותו יום רצה עילת העילות וסיבת הסיבות ,וימים
רבים טרם אותו המקרה עם אביו נקבע סיור ב'כותל המערבי' עם כמאה סטודנטים שעדיין רחוקים הם ל"ע מלקיים תורה
ומצוות .כששמע הוא את דברי הרופאים ,מיד עלה הוא לרכבו והגיע לאותו סיור ב'כותל המערבי' .חש הוא ,כי יד ההשגחה
הייתה בדבר .כשעמדו כולם מול הכותל ,פתח הבן ואמר" :חברים יקרים! אבא שלי שוכב במצב קשה מאד בבית-החולים
והרופאים אף אמרו נואש לחייו ,ברצוני לבקשכם לעזור לי ברפואתו של אבי".
כאן פרץ הוא בבכי רב ,והסטודנטים חשו אליו סימפטיה ואהדה ,פנו אליו ושאלוהו" :במה אנו יכולים לעזור? שכן אין אנו מבינים
ברפואה כלל ועיקר"" .אנא מכם!" ,ענה הוא להם והוסיף" :דבר מועט אבקש מיכם .אנא אימרו פרק תהלים אחד לרפואתו
השלמה של אבי היקר!" ולאחר מכן נעשה 'מי שבירך' לרפואת אבי .הסטודנטים ,שהתרגשו מאד מדבריו ,נענו מיידית בחיוב
לבקשתו ואמרו פרק תהלים לרפואת אביו החולה.
למרבה הפלא ,מיד לאחר קריאת פרק התהלים הודיעוהו מבית הרפואה ,שחלה הטבה פתאומית ומשמעותית מאד במצבו
של אביו החולה ,ולשמחתו של הבן לא היה גבול .מצבו של האבא הלך והשתפר משעה לשעה ,ותוך ימים ספורים שוחרר
הוא לביתו בריא לחלוטין!

עם ישראל מבכה במר גורלו עם
פטירת הצדיק
הגאון הגדול הרשל"צ
רבי עובדיה יוסף זצוק"ל
יחד עם זאת ,רבינו ,הרה"ג
אליהו פנחסי שליט"א
זכה להוציא ספר על פאר הדור
המכיל בתוכו את הליכותיו
ומנהגיו של אביר הרועים ,הגאון
ר' עובדיה יוסף זצוק"ל
למעוניינים ,ניתן לפנות לטל'
050-4115673
054-7646633
לִ ׁשְ אֵ לֹות ַּבהֲ לָ כָה
לשאלות נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב
אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים ּפִ נְחָ סִ י
ּבְטֵ ל' 054-7646633
פניני עין חמד

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 בַּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805

■

פרשת תולדות

■

כ"ט חשוון תשע"ד

■
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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

ּאידלִ יס זצ"ל
ּכמַ לְ ָאכִים -הָ ַרב ׁשְ מּואֵ ל אֱ לִ יעֶ ֶזר הַ ּלֵ וִי ְ
ְ

רבי שמואל אליעזר הלוי אידליס זצ"ל הידוע בכינויו מהרש''א :מגדולי מפרשי התלמוד,
נולד בפוזנא בשנת ה'שי"ה ) .(1555נפטר באוקראינה ה' כסלו ה'שצ"א ) .(1631חי כ76-
שנים .המהרש"א היה צאצא של משפחת קלונימוס המפורסמת ,שייחוסם מגיע עד דוד
המלך .אביו היה ר' יהודה הלוי מצאצאי ר' עקיבא כהן ור' יהודה ליוואי הזקן מפראג ופרנס
בקהלת אובן ,אמו הייתה ממשפחת המהר"ל מפראג ,וחותנו היה ר' משה אשכנזי מפוזנא
מחבר זכרון משה.
בצעירותו החלו להתגלות כישרונותיו .בהיותו בגיל שלושים הורי אשתו יסדו ישיבה גדולה
והעמידוהו בראשה ,ומאז חתם את שמו "שמואל אידלש" על שם חמותוי שהכיר לה טובה,
מפני שתמכה בישיבתו בפוזנא במשך עשרים שנים ,בין השנים ה'תשמ"ה עד ה'שס"ה
) .(1605-1585לאחר הסתלקותה כיהן כרב בעיר חלם במשך כעשר שנים ,ובשנת ה'שע"ד
) (1614נקרא להיות אב"ד וראש ישיבה בלובלין .משם נקרא לאב"ד בטיקטין ,ולבסוף
נתקבל לכהן כרב באוקראינה והקים ישיבה ,שבה למדו אלפי תלמידים .גאון בנגלה
ובנסתר .ענוותן .בעל רוח-הקודש .בעל מופתים.
מחיבוריו• :חידושי הלכות על הש"ס -בו הוא מבאר במיוחד את דברי התוספות •חידושי
אגדות -על אגדות חז"ל נדפסו אח"כ עם הוצאת הש"ס.

ח

דווה מיוחדת הייתה נסוכה על פני הפוקדים את בית-מדרשו של המהרש"א .הדרתו וגדולתו השרו
סביבו תמיד אווירת רוגע ושלווה ,שגרמה לרבים מבני העיר לקבוע אצלו את מקום תפילתם .לא פלא
שכאשר שמואל האופה הגיע יום אחד לבית-המדרש ופניו עצובות ,תפס הדבר מיד את תשומת לבו של
המהרש"א .בעת ההכנות לתפילה היה סוקר במבט חטוף את פני המתפללים ,ודיי היה לו בזה להבין
לרוחם ולמתחולל בקרבם.

"כבר זמן רב מגיע שמואל לתפילה בבית-מדרשי ,ומעולם לא נראה כפי שהוא עתה .שמא אירע חלילה
דבר-מה .אגש ואשאלהו" ,חשב הרב ,ובשעת בדיקת חוטי הציצית ניגש אל מקומו של האופה .בראותו
את המהרש"א מתקרב לעברו ,קם שמואל ביראה וניסה לעטות על פניו ארשת רגילה ולהעלות חיוך על
שפתיו ,אך הדבר עלה לו בקושי רב .ברֹוך ובאהבה פנה אליו המהרש"א ושאל " :שמואל יקירי ,שמא
אירע לך דבר-מה ,מדוע פניך עצובות כל-כך? ואם מפני ההכנות לתפילה ,הלוא התפילה מתקבלת יותר
דווקא מתוך שמחה".
לא יכול היה שמואל להסתיר את אשר בליבו ,וכשדמעות בעיניו יצאו המילים מפיו בשטף" :יודע רבנו כי
משפחתנו עברה לגור באוסטראה ,לפני כמה שנים .עד עתה עבדה אשתי לפרנסתה בתפירה ובתיקון
בגדים ,ואני עסקתי באפיית לחם וכעכים בעבור תושבי העיר .מעולם לא ידענו ימים טובים ,אך לא
התלוננו והסתפקנו במועט.
לפני זמן-מה חלתה אשתי בפרקי ידיה ואינה יכולה לעבוד עוד כבעבר .נוסף על כך ,היא גם נזקקת לתרופות יקרות .כל מעמסת הפרנסה נפלה
על צווארי .כדי להשלים את פרנסת אשתי ,עמל אני שני לילות בשבוע להכין כמות כפולה של לחמים ,גם בעבור יום השוק הגדול .רוב הפוקדים
את השוק הם תושבי הכפרים והעיירות שמחוץ לעיר .לתומי חשבתי ,כי לאחר יום מפרך ומייגע ודאי יתענגו בשמחה על כיכרות הלחם הטריות,
ואוכל לעשות מזה רווח נאה .אולם השבוע נחלתי אכזבה קשה עד מאוד .גם הפעם עמלתי וטרחתי זמן רב ,תוך הוצאות מרובות ,בלישה
ובאפיית כמות גדולה של לחמים ,כדי למכרם בשוק .אתמול ,לאחר שביליתי יום שלם ליד דוכן הכיכרות ,התברר לי ,כי מכרתי בסך-הכל כמה
כיכרות יחידות .חזרתי עם כל סחורתי הביתה ובכיסי אין פרוטה .ובינתיים ,חובותיי עולים ותופחים ,וגם לדמי השכירות של הבית ,שאנו דרים בו
אין לי לשלם .אמור לי רבנו ,מה אעשה?" ,סיים ר' שמואל את דבריו בקריאה נואשת.
מוחו של המהרש"א עבד בקדחתנות .אי-אפשר להשהות מקרה זה לאחר התפילה .לפתע אורו עיניו ,והוא אמר לאופה" :הלוא זו ממש יד
ההשגחה! בדיוק היום אמרה לי אשתי ,כי אינה יודע איפה להזמין כמות גדולה של לחמים בעבור סעודת יום-השנה של אביה המנוח ,שכן כל בני
המשפחה יתכנסו היום אצלנו .אנא ממך ,אם תוכל לעשות טובה זו בעבורנו ,להביא את כל הסחורה שעמך לביתנו ,ואשלם לך בעין יפה" .לא ידע
האיש את נפשו מרוב התרגשות .פניו האירו ,ולאחר שהבטיח למהרש"א לקיים את בקשתו ,תיכף לאחר התפילה ,עמד להתפלל מתוך רינה
ושמחה כהרגלו .אשת הרב הייתה מופתעת למראה האורח הבלתי-צפוי ,כאשר זה דפק על דלת ביתה והחל להכניס במרץ זה אחר זה סלים
כבדים ,עמוסים כיכרות לחם ,אך היא ידעה לשמור את הדבר בליבה .האופה קיבל את הכסף מידי המהרש"א וחזר לביתו קורן מאושר.
המהרש"א עצמו עדיין לא נח ושקט .הוא ייגע את מוחו כיצד להמציא ליהודי קשה-יום זה פתרון קבוע ,שלא יזדקק חלילה להיסמך על מתנות
בשר-ודם .לאחר מחשבה נצנץ במוחו רעיון .בשקט ובצנעה עשה מה שעשה ,אמר מה שאמר ,רק אז נחה דעתו והוא שב לביתו .למחרת בבוקר
נשמעו נקישות על דלת ביתו של האופה .הוא פתח את הדלת ונותר פעור-פה .בפתח ניצב היה שליחו של הדוכס ,אשר התגורר בטירה מלכותית
בפאתי העיר .בפי השליח בקשה ,כי מאחר ששמע על טיב כיכרותיו של שמואל ,מבקש הוא להזמין דרך קבע מאה כיכרות ליום בעבור כל צוות
הטירה.
לאופה הייתה זו מתנה מהשמים ממש .מאז נהפך מצבו .עבר זמן קצר והאופה המתחרה עזב את העיר ,וכל לקוחותיו פנו לקנות אצל שמואל.
חנותו הדלה ,שהייתה עד כה כמעט ריקה ,המתה מאדם כל שעות היום .לא עבר זמן רב וגם אשתו של שמואל נרפאה ממחלתה ,והיא חזרה
לעבודתה כמקודם .שמואל לא ידע כמה השתדל המהרש"א בתפילותיו בעבורו ,לעורר עליו ועל אשתו רחמי שמים .אולם כאשר גם אשתו חזרה
לאיתנה ,רץ בשמחה אל המהרש"א לבשר לו את הבשורה הטובה .ככלות הכול ,המהרש"א היה היחיד שראה בצערו ,מן הראוי שייווכח גם
בשמחתו.
פניני עין חמד

■

פרשת תולדות

■

כ"ט חשוון תשע"ד

■
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ּכ ֹחָ ּה ׁשֶ ל ּתְ פִ ּלָ ה
להלן סיפור מופלא ,המלמד אותנו מהי כוחה של תפילה ואף אם נראה כי כלו כל הקיצים -ידע לו האדם שבכוח התפילה יכול
לשדד את כל מערכות הטבע .אולם עליו להיזהר לבל יתייאש מבקשתו ומתפילתו ומתחינותיו לפני מי שאמר והיה העולם ,שכן
זוהי עצת היצר .ומעשה שהיה -כך היה :ביום י' שבט ה'תשל"ט ) (1979חגגו במזל-טוב המוני החסידים ואנשי מעשה ברוב
התרגשות והמון חוגג את נישואי הרב הצדיק ,ר' יוסף יואל קאהן שליט"א )האדמו"ר ממבקשי אמונה( ,מדובר בבנו הצעיר של
הגאון רבי אברהם יצחק קאהן זצוק"ל ,האדמו"ר מתולדות אהרן ,וחתנו של הרב מנחם מנדל מונדרר ,האדמו"ר מקוסוב-
ירושלים ונכדו של הקדוש ,האדמו"ר ה'שומר אמונים'.
מאותו היום שהם נישאו הזוג עמד וציפה בכליון עיניים לאותו רגע ,שבו יזכו בזרע בר-קיימא .אולם כל זה התרחש רק ביום י"ב
אדר ב' ה'תשע"א ) -(2011משמעות הדברים ,שהם המתינו ,עד שבורא העולם נענה לתפילתם כשלושים ושניים שנים
וחודשיים!!! ורק אז זכו לפרי בטן.
וכך מספר הצדיק ,ר' יוסף קהאן שליט"א על אותה תקופה ארוכה בת עשרות השנים בה המתינו להתרחשות הנס המיוחל" :אי
אפשר לתאר את שברון הלב ואת הצער העמוק ,שבו היינו שרויים .כמה עוגמת נפש עבר עלינו .היו גם כאלה שניסו
לייאש אותנו .אני נזכר באחד מגדולי המקובלים שאמר לי לפני הרבה שנים כשהפצרתי בו להבטיח לי ישועה אמר" :אני
מבטיח לך שלא יהיה לך ילדים!!!".
אין ספק ,כי כל אדם מהיישוב שהיה שומע דברים אלו הנאמרים ,ואחד מגדולי המקובלים היה מקבל את הגזרה והיה מתייאש
לחלוטין! עם כל זאת ,המשכתי ללכת לצדיקים להתברך בזרע בר-קיימא ,ובאחד הימים נכנסתי אל אדמו"ר מפורסם מאוד,
מגדולי צדיקי דורנו עם תקווה גדולה שהוא יעתיר עליי ברחמים ,אך הוא לצערי ענה לי' :איני רואה לך ילדים ,אבל זה לא
נורא ,תוכל להשפיע דרך התלמידים ,ועל ידי זה תשאיר זכר בארץ לנצח!'.
מה היה עושה אדם נורמלי ששומע מעוד אחד מגדולי המקובלים והצדיקים בארץ שאומר לו ברורות" :אין לך ישועה! אתה לא
תזכה לילדים עד סוף חייך!" ,הרי אדם כזה היה נשבר לרסיסים ונכנס לדיכאון עד סוף ימיו! והיה מתייאש מלהעתיר לפני
הבורא.
אך הרב יוסף יואל קהאן לא נשבר" :אני התחזקתי בה' יתברך בכל כוחי וביתר שאר .דברי רבי נחמן מברסלב זיע"א היו נר
לרגלי" :אין ייאוש בעולם כלל!" ,וכדברי הגמרא" :אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם -לא יתייאש מן הרחמים" ,היה
ברור לי שאני לא הולך להתייאש .המשכתי להתפלל בכל כוחי ולחפש סגולות נוספות ובמשך שנתיים רצופות הגעתי לקבר
רחל אימנו לפנות בוקר ואמרתי את כל התהילים בבכיות עצומות ,אפילו יום אחד לא החסרתי!
אחרי שנה של תהילים ותפילות כל בוקר בקבר רחל ,ניסה היצר לשבור אותי ואמר לי" :שנה שלימה שאתה מתפלל ושום
דבר לא זז -הרי זו גזירה מן השמיים .מה לך להמשיך ולהעתיר?! עד מתי תמשיך לייסר את עצמך!" ,התגברתי בכל כוחי
והתחלתי שנה נוספת של תפילות בהתחדשות עצומה
בתום השנה השניה ,בתאריך י"ב אדר ב' ,ה'תשע"א התבשרנו בבשורה המשמחת – כי פקד אותנו ה' בזוג תאומות!
זוג תאומות שבאו לעולם אחרי למעלה משלושים ושתיים שנים! שלושים ושתיים שנים של דמעות ובכיות ללא סוף! תפילות
עצומות ,קיום סגולות רבות ,פקידת ציוני צדיקים והגעה לרבנים חשובים ומקובלים אשר לפניהם שפכתי את לבי .לאחר שגדולי
עולם אמרו לי שהם רואים שלא יהיו לי ילדים ,אבל התחננתי לה' בכל כוחי והוא נתן!".
מסיים הרב בעצות קצרות לכל הזקוקים לישועה" :דבר ראשון לא להתייאש! אלא ,להיות להתחזק באמונה במי שאמר והיה
העולם -הוא כל יכול ובאפשרותו לשנות את כל סדרי בראשית".
"דבר שני ,תפילה ותפילה ועוד פעם תפילה .בלי תפילה לא מקבלים כלום!!!".
בכח התפילה יכול האדם לשדד את כל מערכות תבל .עלינו לזכור את דברי הגמרא במסכת ברכות )ו (:על דברי דוד המלך
ָאדם )תהלים יב,ט(" .ופירש רש"י הקדוש -אלו דברים העומדים ברומו של עולם ,ובני אדם מזלזלים
ע"הּ" :כ ְֻרם זֻּלּות לִ ְבנֵי ָ
בהם!!! זאת אומרת ,הבעיה הגדולה היא שאין אנו מודעים לכוח העצום הנמצא בתפילה אשר ביכולתו לשבר ולנתץ את
הגזירות ולבטלם כליל!

ניתן לשמוע באמצעות מספר טלפון אחד את שיעוריו של מרן הרשל"צ הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל
טלפונים 02-6400000 -או  057-3146000ולאחר מכן יש ללחוץ *2
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

פניני עין חמד

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
אמנון בן עליזה ז"ל

■

פרשת תולדות

לע"נ

תנצב"ה
■

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

כ"ט חשוון תשע"ד

■

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
שמעון בן חנה ז"ל
כל נשמות עם ישראל

גיליון 453
גיליון

4/4

