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שמא מה שהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להמסר ביד עשו )רש“י שם, יא(
יראת החטא של יעקב אבינו היא שגרמה לו לפחוד מעשו אחיו, ותמהים אנו: 
וכי אלו חטים היו לאותו צדיק? מבאר הרמב“ן )שם יג(:“אבל הכל מיראת חטא 
כי דרך צדיקים לירא תמיד, והיה מתירא אולי אפילו משיצא משם חטא בבואו 
בברית עם לבן עובד עבודה זרה, או בדבר אחר“. אנו איננו מסוגלים להבין מהו 
החטא בכריתת ברית עם לבן, אולם יעקב אבינו חושש גם מכך, הוא מפחד גם 
מן הפגם הקטן ביותר ואף משגיאות זעירות העלולות להתרחש לו. כפי שאומר 
דוד המלך )תהילים יט,יג(:“שגיאות מי יבין“, ורש“י )שם( מפרש:“אני נזהרתי בהם 
יראי  היכן מגיעה חרדתם של  אבל אי אפשר להזהר שלא אשגה בהם...“ עד 
חטא מפני חטאיהם נוכל ללמוד מן הספור הבא: באחד הימים בערב סליחות, 
שלח נכדו של הבעל שם טוב להודיע כי קטרוגים גדולים מנשא נאמרים על כלל 
ישראל בשמים, והוא חושש מאד מפני השנה הבאה...רבי לוי יצחק מברדיטשוב  
ששמש כחזן בסליחות, הרגיש כי תפילתו אינה מתקבלת כתמיד, ולאחר אמירת 
לעשות,  ביכולתו  מה  שוב  לח  כדי  ברדיטשוב,  ברחובות  לטיל  יצא  הסליחות 
ומבלי משים נשאו אותו רגליו עד למשכנות העוני בברדיטשוב. בעודו מסתובב 
שם, הבחין כי זה אינו אור רגיל שמקורו בנרות, אלא אור רוחני, שיסודו בהררי 
קודש, והוא מהר לדפוק על דלת הבית. למשמע נקישותיו נפתחה הדלת בידי 
בא  הרבי  כי  הבינה  ביתה,  בפתח  שניצב  באורח  הבחינה  כאשר  ומיד  אישה, 
להוכיח אותה. בו במקום התחילה לבכות מרה, ותוך כדי בכי אמרה:“רבי קדוש, 
אמנם חטאתי, אך האמן לי שכבר שבתי בתשובה שלמה, וגם סבל רב עבר עלי 
בשל אותו חטא נורא“.רבי לוי יצחק המתין עד ששכך בכיה, ואז בקש לדעת מה 
היה החטא שלה. והאישה ספרה כי היא התגוררה עם הוריה בכפר קטן בסמיכות 
לברדיטשוב, והנה ביום בהיר נחת עליה אסון כבד-הוריה נפטרו בפתע פתאום 
והותירוה בודדה בעולם, והיא בת שבע עשרה שנים בלבד...מלבד הצער הנורא, 
היה עליה לדאוג כעת בעצמה לפרנסתה. רבות הוגיעה את מוחה במקור שממנו 
תמצא את פרנסתה, עד שלבסוף החליטה, כי תנסה להמשיך את פרנסת הוריה, 
שכלכלו את עצמם באמצעות עשית חמאה וגבינה מן הרפת שהיתה בבעלות 
הפריץ. בלי להתמהמה, נגשה הנערה אל בית הפריץ ובקשה ממנו להמשיך את 
החוזה. הפריץ התבונן בה ואמר כי הוא מסכים להאריך את החוזה למשך שלוש 
שנים בחצי המחיר, בתנאי שתתן לו לגעת בשערותיה...ותוך כדי הדברים עשה 
כך. הנערה נבהלה וברחה במהירות מן הבית, היא נסה לביתה ובכתה במשך 
כל הלילה על כך.לאחר מכן, מהרה וגזזה את שערות ראשה שגרמו לחטא. היא 
חשה שהקרקע בוערת מתחת לרגליה, ולכן נסע לברדיטשוב, כתתה את רגליה 
מבית לבית והציעה את עצמה כמשרתת, תמורת מזון ומקום לינה. כעבור שנים 
אחדות שבהן עבדה עד כלות כוחותיה, השיאו אותה מכריה ליתום כמותה, והם 
רכשו את החורבה הזו למגוריהם. זמן קצר לאחר נשואיה נפטר בעלה והותיר 
אותה לבדה בעולם. ”הנך מבין רבי“ התפרצה האישה שוב בבכי עז-סבלתי כה 
רבות בגלל החטא שלי, חזרתי בתשובה, עד שאני מקוה שהקדוש ברוך הוא כבר 
סלח לי“...רבי לוי יצחק המשיך לשאול: “ומה עשית עם השערות שגזזת באותו 
לילה?“ ”משום כך באת?“ הגיבה האישה-“אומר לך: את השערות כולן שרפתי, 
לבד מתלתל אחד בודד שאותו הותרתי בידי... ואם תשאל מדוע, אשיב, שכאשר 
מר לי וקשה לי כל כך בחיי, ואני חושבת מדוע הגיע לי כל זאת, אני נוטלת בידי 
את התלתל היחיד שנותר, ואומרת : רבונו של עולם, אתה צודק“...כאשר יצא 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב מן הבית, נשא עיניו לשמים ואמר: ”רבונו של עולם, 
יכול להניח בכף מאזנים אחת את כל הקטרוגים, וגם את השטן בכבודו  הנך 
ובעצמו, ואילו בכף השניה, אבקש שתניח רק את התלתל הזה, ובטוח אני מי 
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א. תולעים שנמצאים בתינוק סמוך לפי 
הטבעת וגורמים לו צער, מותר לתפסם 
בידו ולהסירם, ואין בהם משום מוקצה, 

אך יזהר שלא להרגם.

בשבת,  אפילו  שנשברו  הכלים  כל  ב. 
והיה  הואיל  שבריהם,  לטלטל  מותר 
עליהם תורת כלי, ובלבד שיהיו ראויים 
לאיזה מלאכה שהיא, כגון שברי עריבה 
שראויים  לכסות בהם כד, שברי זכוכית 
שראויים לכסות בהם פי הפך. ]ואם זרקם 
לטלטלם,  אסור  שבת  בערב  לאשפה 
וכל שכן  כלי[  עוד  כיון שבטלו מלהיות 
אם נשברו מערב שבת שאז כבר הוכנו 
ראויים  אינם  אם  אבל  אחר,  לתשמיש 
ושברי  לטלטלם.  אסור  מלאכה,  לשום 
שהולכים,  במקום  שנשברו  זכוכית  כלי 
אף על פי שאינם ראויים לאיזה מלאכה 
שלא  כדי  ולפנותם  לטלטלם  מותר  כל, 
ינזקו בהם. אבל כלי חרס שנשברו שאינם 
מזיקים על ידי דריסת אדם עליהם, אין 
אדם  בני  שכאשר  פי  על  אף  לטלטלם, 
דורסים עליהם משתברים יותר, אין בכך 
כלום, כי הוא דבר שאינו מתכוין.                                                                                        
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כי ירא אנכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים )לב,יב( 
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סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע: 

הוא מתיישב מול דר’ גולן ומביט על שני הרופאים המסתודדים 
ביניהם, תוך הצצה על הצילומים והבדיקות. אחרי חמש דקות 
מוריד ד”ר גולן את משקפיו. מעלעל בתיקיה שמולו, מהמהם 
חרישית ואומר “מר קריטנשטיין המצב לא נעים... הבדיקות 
אני  לא..  בכלל  מעודדות  לא  לומר...  איך  נו,  הראשוניות.. 
מקווה שהטיפול הרפואי יועיל.. אני מקווה שאתה לא נבהל”. 
נפתולי מזדקף על כסאו נחוש ואומר: “דוקטור אתה לא מכיר 
אותי. אני לא נבהל משומדבר. אתה יכול לספר לי על המחלה 
מלאך  מתרגש.  לא  אני  אותי.  שתקפה  בעולם  נוראה  הכי 
המוות היה החבר הכי טוב שלי בשואה... אבל הוא לא בעל 
הבית על הנשמה שלי ולא על אף מחלה ממארת. מי שבוטח 
בקב”ה. חסד יסובבנו. כלומר שולחים לו שליחים להאריך את 
ימיו ושנותיו, יש לו מלאכים נפלאים השומרים על בריאותו... 
גם כאשר הנאצים יורים, ויש מגפות  ומחלות... היהודי צועד 
הזה,  הצליל  עמדו”.  הולך  ד’  כי  צל-מוות,  בגיא  בטוחות 
הסגנון, הבטחון באלוקים האירו זיק כבוי אצל הדוקטור. ד”ר 
ושאל:  בכתפיו  אחז  נפתולי  ר’  לעברו של  וצעד  נעמד,  גולן 
“נפתולי, אתה לא זוכר אותי...!!!? הרופא החביב חיבק את 
נפתולי חזק חזק ולחש על אוזנו רועד מהתרגשות “אני חנניה 
ההשמדה.  במחנה  חיי  את  הצלת  היתום,  הילד  גלייברמן, 
השקת אותי דייסת סולת, עודדת, נסכת בטחון, אני חייב לך 
את חיי”. דמעה קטנה פילחה את עינו הימנית של נפתולי, 
זכר, את קבוצת השלדים שהציל ממוות  ועוד איך  זכר  הוא 
בקש  מרחקים  וקיצרו  מהפגישה  כשנרגעו  המלחמה.  בסוף 
רוצה  אני  עכשיו  שלי,  חביב  דוקטור  “חנניהל’ה,  נפתולי 
במחלה  חולה  שאני  הבנתי  טובה.  תחת  טובה  לי  שתחזיר 
ממארת, ברור לי שזה מצריך טיפולים, אבל רק הקב”ה אתה 
אף  לא   אברש’ה,  לא  לא שרק’ה,  המחלה,  מן  יודעים  ואני 
לי לטיפולים,  אני אבוא לכאן מתי שתאמר  אחד מהנכדים. 
לתרופות להקרנות, מה שתגיד, אבל חוץ מזה, דממה. אתה 
“מבטיח”,  חייך!”.  את  לי  חייב  אתה  חנניהל’ה...  מבטיח 
השיב הדוקטור כשעיניו סוקרות בהערצה את האיש הגיבור 
בטחונו  בעוצמת  יהודים  עשרות  של  חייהם  שהציל  הזה, 
באלוקים. הזמן קצר והמלאכה מרובה. הסוד נשמר, נפתולי 
תרופות,  כימותרפיים,  טיפולים  הקרנות,   קיבל  לעת  מעת 
הכל הרחק מעיני המשפחה. לאחר כל טיפול שכזה, היה בולע 
כמה כדורי חיזוק טבעיים, שותה יין אדום טבעי, ואוכל בשר 
שמן. “שיהיה עסק זה לי לרפואה, אבא שבשמים החיים זה 
ממך”. היה מתפלל. הוא ירד קצת במשקל, כשהתחיל שערו 
לנשור הוא הודיע שמעתה הוא חובש באופן קבוע גם באמצע 
השבוע את כובע הלבד שלו, ולא  מסתפק בכיפה. הם הבחינו 
בשוני, אבל ייחסו זאת לזיקנה, לגיל... קורה. נפתולי המשיך 
לעבוד וללמוד, ולהנהיג את משפחתו הברוכה, עוד 15 שנים, 
מן  יודעים  גלייברמן   - גולן  חנניהל’ה  ד”ר  הקב”ה,  כשרק 
המחלה. כארי הוא השכים כל בוקר לתפילה, שקד על תלמודו 
ושומר  בעצמו  נוהג  הבניה,  לאתרי  יצא  ומשם  שעות,  כמה 
ממנו.  וחזקים  לצעירים  המתאימים  ועבודה  לימוד  קצב  על 
בוקר אלולי אחד, הניע את רכבו הנכד יצחק קריטנשטיין כדי 
לנסוע לת”ת בו הוא מלמד באחת השכונות, והנה לנגד עיניו, 
חולף הטנדר של סבא ר’ נפתולי. יצחק הנכד מבחין שהטנדר 
איננו נוסע לאתר  הבניה, אלא לאן? הוא מציץ בשעונו עוד 

שעה מתחיל השיעור. הוא עוקב  אחרי סבא ומגלה שהטנדר 
עוצר מול שערי בית החולים רמב”ם. סבא חונה ונכנס. “מה 
יצחק הצעיר, “כנראה הוא  ולבית חולים?” מסתקרן  לסבא 
לא מרגיש טוב. אף הוא מחנה את מכוניתו וצועד אחרי סבא, 
הוא מבחין שסבא נכנס למשרד במחלקה האונקולוגית, ואח”כ 
פונה לכיוון “מכון ההקרנות” ונכנס פנימה. יצחק הנכד הבין, 
הבין היטב. “סבא כנראה חולה”. הוא הקיש על דלת משרדו 
של ד”ר גולן, נכנס ושאל: “אני נכדו של נפתולי קריטנשטיין 
גולן סבר לפי תומו שכנראה ר’  מה מצבו של סבא?”. ד”ר 
“מצבו  והשיב:  המשפחה  לבני  הסוד  את  גילה  כבר  נפתולי 
קשה, קשה מאוד, כך עולה מן הבדיקות האחרונות...”. יצחק 
בסבא  ונתקל  מבוהל,  ואפילו  מרוגש,  למסדרון  פנה  הצעיר 
כאן?”.”סבא  עושה  אתה  מה  נכדי..  יצחק  טוב  שלו.”בוקר 
על  הרופא  את  שאלת  אתה  לנו...”.”רגע,  סיפרת  לא  למה 
שנתפלל,  זאת...  הסתרת  למה  סבא,  הרפואי...”.”כן  מצבי 
ספסל  על  נכדו  ליד  התישב  הסבא  נפתולי  ר’  סבא?”.  למה 
בגינת בית החולים, והחל מרצה את דבריו “יצחק נכדי היקר, 
מה חבל ששאלת על מצבי, אני כבר חולה 15 שנים, ומעולם 
לא שאלתי מה מצבי. על מצבי הרפואי לא אחראים הרופאים, 
הוא  הקב”ה  הבדיקות,  תוצאות  ולא  ההקרנות  טכנאי  ולא 
בה’  בטחון  מתוך  רק  מכם,  צער  מנעתי  שנים   15 האחראי. 
והוא  חיים  נותן  הוא  המלכים..  מלכי  מלכי  של  בידיו  שאני 
ברצונו, לוקחם”.שלושה חודשים אח”כ נפטר בשיבה טובה 
ר’ נפתולי. על קברו הרענן הספידו בין השאר ד”ר חנניה גולן 
“הוא הציל חיי עשרות ילדים ואני ביניהם הוא חשך מזון מפיו 
כדי להאכיל אחרים, הוא הוכה ע”י הנאצים בשביל לחפות 
על אחיו, והדבר המופלא מכל, אני מחזיק בידי את תוצאות 
הבדיקות הראשוניות מלפני 15 שנים.. והראיתי אותן לגדולי 
נותרו  דאז,  בנתונים  המחלה  התפשטות  עפ”י  המומחים, 
לו רק חודשיים חיים. אבל מי גדול כר’ נפתולי שלימד את 
כולנו פרק בבטחון בקב”ה, פרק של יהודים הרואים מתחת 
לערימות האפר את עצי הענק ההולכים ומבצבצים. יהי זכרו 
ברוך”. כשאברש’ה קרא בהטעמה את ה”קדיש”, מי שרצה 
יכול היה לשמוע מן האופק, הרבה בניינים, בתי כנסת ועצים 

ירוקים שעונים “אמן”.
פרי קטן מאחורי הסיפור

אסור ללמוד מסוף הסיפור!
ונסתרים  צנועים  רוחניים,  ענקים  מתוכה  הצמיחה  השואה 
כדוגמת ר’ נפתולי, כאלה שכמו רבי עקיבא כאשר ראו את 
כאלה  משמחה  שחקו  הקודשים,  קודש  מבית  יוצא  השועל 
בטחון  שמשדרים  אנשים  לבנין,  פינה  אבן  בחורבן,  שראו 
בבורא בקנה מידה שאין לנו תפישה בו, זה מחד. מאידך, זה 
סיפור שאסור לנו ללמוד מן הסוף שלו, לפחות לא אנו. יתמי 
לסחוב  היה  יכול  נפתולי  שכמותנו.  בטחון  חסרי  יתמי,  בני 
בהסתר מחלה  נוראה, אבל בדורנו, חובה עלינו להשען על 
תפילת רבים וצדיקים.. אחרת נתפרק ח”ו. אינני יודע מדוע 
לוודאי  קרוב  פרקים.  שלושה  פני  על  שלנו  הסיפור  נמתח 
שולחן  אל  שהביאה  נפתולי,  ר’  של  בגדלות  שהתאהבתי 
השטייטל  מן  ובטחון  אמונה  של  ניחוחות  שלי  הכתיבה 
והעיירה היהודית הקטנה, המתוקה והטהורה, וזה כל כך חסר 

במקומותינו. ממש חסר.
באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



בדיקה  לעבור  נאלצתי  חודשים  כמה  לפני 
אותה,  לעשות  שניגשתי  לפני  מסוימת. 
ינון“... ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  עבורי  הזמנתי 
הבדיקה עברה בהצלחה והיו תוצאות טובות 
הרופאה  עם  בפגישה  והשבוע  השם.  ברוך 
היא הבהירה לי שזאת בדיקה לא קלה בכלל, 
ושהסיכויים להצלחה הם מעטים. זה הזכיר לי 

להתקשר ולהודות לבורא עולם...
בעילום שם

ולבעלה   שלי  לבת  עשיתי  בערך  חודש  לפני 
”פדיון נפש“. מה שהיה הוא שיום בהיר אחד 
בעלה החליט שהוא רוצה להתגרש. לא קדם 
לזה שום מריבה או סימן שמשהו לא בסדר. 
ביום  כרעם  עלינו  גם  וכמובן  עליה  נחת  זה 
משפחה  לפרק  אומר  זה  ילדים,  יש  בהיר. 
שלמה. התקשרתי מיד ל“חסדי ינון“ שיעשו 
הכל  לעד!  נפש“...וישתבח שמו  ”פדיון  להם 
הוא  דעתו,  את  שינה  הוא  לטובה,  התהפך 
מילים  שיש...אין  מה  את  ומעריך  מרוצה 

להודות לשם יתברך שהציל את המשפחה...
בעילום שם

האישה  אמרה  להודות,  מתקשרת  אני 
ולנכד  לי  נפש  פדיון  עשיתי  לקו,  מעבר 
הזמן  כל  אני  מאז  שבועות,  כמה  לפני 
יוצא  ולא  לכם,  ולבשר  להתקשר  רוצה 
לי. היום אמרתי לעצמי, זהו, את חייבת, 
אני סבלתי מדופק מהיר  צחקה האישה. 
כל הזמן, הייתי בבית חולים כמה פעמים, 
שעשיתי  ומהרגע  לי.  עזר  לא  דבר  ושום 
את הפדיון, אני מרגישה הרבה יותר טוב. 
ובכלל  התאזן  הדופק  לעד.  שמו  ישתבח 
ההרגשה הכללית יותר טובה. ועוד בשורה 
טובה לגבי הנכד שלי, הכי כאב לי עליו. 
וסבל  חודשים,  ושלושה  שלוש  בן  הנכד 
מברונכיט ספסטית ואסטמה חריפה. לא 
יכולתי לראות אותו עם כל האינהלציות 
להודות.  מילים  אין  השם,  וברוך  האלה. 
מאז הפדיון הוא מרגיש הרבה יותר טוב 
שבעזרת  בכלל.  אינהלציות  קיבל  ולא 
השם, זיכוי הרבים יעמוד לזכותנו שימשיך 
כך, ונמשיך להיות בריאים ונמשיך להודות 
למי שכל הרפואות שלו...תזכו למצוות!                                        
בעילום שם(

מספר  נפש”  “פדיון  ינון”  ב”חסדי  עשיתי 
פעמים ותודה לאל ראיתי ישועות. אחת מהן 
דירה  למכור  רציתי  בערך.  כשנה  לפני  היתה 
בדרום תל אביב.  דירה אחרת  ולקנות  באילת 
הדירה בת”א היתה יקרה בהרבה ומאד רציתי 
אותה. הבנתי שאין לי סכוי כי הרבה רצו אותה 
החלטתי  אני  ממני.  יותר  לשלם  מוכנים  והיו 
אחד  בקר  יעזור.  והשם  נפש”  “פדיון  לעשות 
ואומרים  הדירה  מבעלי  טלפון  מקבלת  אני 
הדירה.  את  אקנה  שאני  מעונינים  שהם  לי 
ואכן קניתי אותה במחיר שאני הצעתי שהוא 
ולגבי  אחרים.  שהציעו  מהמחיר  בהרבה  נמוך 
הדירה באילת קבלתי עליה הרבה מעבר למה 
שהציעו לי קודם לכן. אני לא האמנתי. תודה 
לבורא עולם, אין עוד מלבדו! ותודה גם לכם, 

השליחים...
בעילום שם

הבת שלי בת השנתיים היתה כל הזמן חולה, 
פעם  שפעת,  פעם  אחר,  משהו  שבוע  כל 
דלקת, פעם קוצר נשימה. היתי במצב שכבר 
לצאת  יכולתי  ולא  למעון  אותה  שלחתי  לא 
לה  שעשו  עד  חודשים,  במשך  ככה  לעבודה. 
השם,  וברוך  ינון”,  ב”חסדי  נפש”  “פדיון 
בזכות הצדיק ר’ ינון חורי זצוק”ל, הכל עבר 

לה , והיא בסדר כבר.
 תודה לבורא עולם....                         בעילום שם 



לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

ניתן להוריד את העלון באתר

אמץ
משפחה נזקקת

תרום לח”ג
לחם, חלב, גבינה

מתקשרים
לחסדי ינון < 

תורמים את שווי המוצר:
לחם חלב וגבינה <

המשפחה הנזקקת תקבל 
קופון לקניית

לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!

השנה
כל 

ח”ג 
נו ל
אצל

לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

 תמונת מקורית מהצדיק, נר הבדלה, 
גביע הנהרות לקידוש... ועוד..

בואו לקבל מתנות!

03-6182992 

חת
יש הקונה את עולמו בשעה א

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

הצטרף
למפצי העלון

מטפלת מוסמכת מעל 20 שנה
אבחון-יעוץ-טיפול

ריפוי במגון שיטות טיפול
טבעיות ועדינות...

לנשים וילדים בלבד

053-3158822

צביה

רוצה לעשות פריצת דרך?
מרגישה תקועה ולא יודעת למה?
רוצה להגשים מטרות ולהצליח

ולא יודעת איך?


