
זה , זה לבריאות וזה לפרנסה: כל אחד כפי הצטרכותו, ידייותאחר סגולות וישועות מ המחפשדורנו הוא דור 
 .כולנו מחפשים אחר ישועות וסגולות –זה לזיווג וזה לברכה , להצלחה וזה לזרע של בר קיימא

 . טומנת בתוכה סגולה מסוימת למקיימיה", הקדוש' אור החיים'אומר  ,"כל מצוה הקיימת בתורה"
והיא , ארוכיםשבעבורה זוכה האדם לחיים טובים ו", יים הקדוש ואומרממשיך האור הח, "אך ישנה מצוה אחת
 .והיא סגולה והבטחה שכתובה שחור על גבי לבן בתורתנו הקדושה, "מצות כיבוד ההורים

ועושר ונכסים וחיים בעולם , כל המבקש ימים ושנים: תנא דבי אליהו": מדרש בשם אליהו הנביאב מובאוכך 
 ".אביו ואמויעשה רצון אביו שבשמים ורצון  –הבא הזה וחיים ארוכים לעולם 

 !.ה ערב לך שתזכה לכל טוב בחייך"ואז הקב, כבד ועזור להוריך? סגולה לשמחה ונחת בחיים? סגולה לפרנסה
וכן לשכר רב , שזוכים בעבורה לשלוה והצלחה ואריכות ימים", כותב רבנו בחיי ,"כיבוד אב ואם תוגדולה מצו"

 ".בעולם הבא
 ל שזכה להקים משפחה "חיים וורמיז זצ' מסופר על הצדיק ר

 . חיים' שלושה בנים צדיקים היו לו לר. לתפארת
 : חיים וורמיז ופנו אליו' ניגשו הבנים אל אביהם ר, באחד הימים

 וברצוננו לעלות , נפשנו חשקה בלימוד התורה, אבא היקר"
 וע א לשמוכה שמח ה". ל בפולין"ללמוד אצל הגאון המהרש

 בניו הקטנים ללכת  לשניאך איפשר רק , את בקשת בניו
 אתה , בני הבכור, בצלאל' ר. "ל"ללמוד אצל הגאון המהרש

 .הוא ציוה, "מפני שצריך אני את עזרתך, תישאר עימי לשמשני
 ל ושקעו "יצאו שני האחים ללמוד תורה אצל הגאון המהרש

 . שנים רבות וטובות באוהלה של תורה
  -חזרו הבנים גדושים בתורה וביראת, נים טובותלאחר מספר ש

 , נצבט ליבו ,אחיהם הגדול, בצלאל' כשראה אותם ר. שמיים
 .אילולא היה נשאר לשמש את אביו, שהרי יכל גם הוא להיות היום כמותם

ראה אביו כי פניו של בנו הבכור אינם כתמול שלשום . בצלאל ומיאן הוא להתנחם ממנו' צער רב תקף את ר
מבטיח  ,נא לך להצטער אל, בני היקר": בצלאל ואמר לו' חיים מוורמיז אל בנו ר' ניגש ר. בין את סיבת הדברוה

בעה יהי רצון שתזכה שיצאו ממך אר, אני לך כי בשכר כיבוד הורים שקיימת כל השנים הללו ושימשת אותי
 ".העולם בנים שיאירו את

אשר הידוע ביניהם , הפכו עם השנים להיות מגדולי הדורותש, בצלאל אשה וזכה לארבעה בנים' נשא ר, לימים
 .ג הקדוש"ל מפרא"הוא המהר

ויהיה חשוב , כותב הזוהר הקדוש כי מצוה על הבן לאהוב את הוריו אהבה עזה יותר מאשר אוהב הוא את עצמו
 .עליו לדבר אל ליבם ולשמחם, שאם ראה אותם בצער. יותר מרצונו האישי בעיניו לעשות את רצונם

 .כתב כי בן היוצא מחוץ לעיר צריך להודיע להוריו מיד כשהגיע אל מקום חפצו בכדי להרגיעם' ספר חסידים'ב
בשבתות  הוא שינשק את ידיהם, י הקדוש"אומר האר, ובכלל כבודם, וישתדל תמיד לקבל ברכה מאביו ואמו

 .ה"שבת לנשק את ידי אמו שרה עהג בכל ערב ני בעצמו "ואף האר, שעל ידי זה זוכים לסודות גדולים, ומועדים
הוא בזכות שכיבדתי וטיפלתי , כל מה שזכיתי לאריכות ימים ושנים": ל העיד על עצמו ואמר"י זצ'חיים פלאג' ר

 ".לאחר שנשתבשה דעתם ףא, בהוריי המבוגרים
בד את וכתבו בספרים כי טרם שמכ, אף שאינם צריכים לו, ובכלל מצוות כיבוד אב ואם הוא שיבקר את הוריו

כבד את : "ככתוב בתורה, הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות הבורא יתברך שמו": הוריו טוב שיאמר הנוסח הבא
 ". עלינו ומעשה ידינו כוננהו' ויהי נועם ה, "איש אמו ואביו תיראו: "וככתוב, "אביך ואת אמך

 !.בצידה גדול שכר ישה שמקיימים מצווה גדול –כל ביקור , הורדת הזבל ,ס תה שהורים מבקשיםבכל כו
 , בכל כוס תה שמבקשים
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לרפואה פרנסה 

הרב שמעון בן : והצלחת

מנשה ואורה  .בכריה

א מיכאל "מ. אחיאל

מרים בת  .וציפורה אחיאל

 .יעקב בן לינדה. גליה

, עילום שם לביאת המשיח

ורבקה  מרים ,לאה, הילה

ברוך   .בנות ליאורה לריסה

ליאורה לריסה , בן גורגיה

יעל , רחל. ובת זבו זוליח

. ופנינה בנות אירנה איסטט

חן בת . שולמית בת חתון

ירון שמעון בן , דליה רבקה

דליה רבקה בת , שושנה

 . יחזקאל בן שרה, מלכה
 

חנה אנה  – לזיווג הגון

 ,רותם בת גאולה ,בת רעיה

דורון בת , דורין בת שרה

חזקיה איציק בן רחל , שרה

 .רווזה

 

שלום  -זרע בר קיימא

 .רפאל בן מרים, בן יונה
 

הרב : נשמת-לעילוי

' ר, עובדיה יוסף בן גורגיה

מזיאנה , אלעזר בן שמחה

הרב יעקב חי בן  ,בת עזיזה

, ס צדוק בן נור"מ ,מרגלית

דוד בן , מלכה בת אסתר

מזל . תמרה בת מזל, מרים

יריב בן . בת דוד ובת שבע

. אברהם בן אלה. גאולה

רות בת . ישעיהו בן יצחק

. עליזהנוסרת יצחק בן 

אפרים בן . יוסף בן אנגלינה

' ר, יצחק בן טופחה' ר. רחל

, שמעון בן סאסי סופיה

זוהרה . גבריאל בן סמינה

שמעון  .טימסטית בת מרים

רחמים בן  .בן זוהרה

 ,אילנה בת סלטנת. חלה'צ

נפתלי , אחואל צדוק בן חסן

אריה בן שרה , בן יפה

 .זוהרה
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  !הדיבורים האסורים בשבת. 1 
 -" ודבר דבר"למדו רבותינו מהפסוק  *

 . שלא יהא דבורך של שבת כדיבור של חול
אסור לומר מלאכה פלונית אעשה  ,לכן
וכן בכל דברים האסורים בשבת לא . מחר

בשיחת דברים בטלים אסור ' ידבר בהם ואפי
בקושי התירו : "מובאובירושלמי . להרבות

 ". שאילת שלום בשבת
אה את אמו י שר"ל רשבעומסופר במדרש 

 אמר לה אמא, שדברה הרבה בשבת
י "ובודאי שאם ראה רשב. שבת היום ושתקה

ודאי שאין דיבור שבת קל  ,להעיר לאמו
  .אלא שאדם דש בעקביו ולא שם על לב

*** 

 ?מותר לחשב חשבונות בשבתהאם  .2

, לחשב חשבונות אפילו אם עברו אסור* 
 011כגון שאומר הגיע לי חשבון טלפון 

 .מותראך אם פרע , שקלים וכדומה
*** 

 ?לקרוא כיתוביות בשבתמותר האם . 3

כותל או וילון שיש בו ציורים של חיות או * 
דיוקני בני אדם של מעשים כגון מלחמות 
דוד וגלית וכותבים זה ציור פלוני וזה דיוקן 

  .לקרוא הכתוב בשבת אסורפלוני 
 
 

*** 
 שכח לברך ברכת שהחיינו. 2

מברך , מנהגינו, הבא לאכול פרי חדש *
כ מברך "תחילה על הפרי את ברכתו ואח

: וזאת מפני שכלל נקוט בידינו' שהחיינו'ברכת 
 .'תדיר קודם –תדיר ושאינו תדיר '

כ נזכר "אך אם אכל מהפרי החדש ורק אח
לברך  אסור לו –' שהחיינו'שלא בירך ברכת 

אומנם כל זמן שעדיין עוסק ', שהחיינו'יותר 
כגון שהביאו לפניו , הוא באכילה הראשונה

רשאי  –אשכול ענבים ואכל אחד או שניים 
 (.ע תלח"חזו) 'שהחיינו'לברך 

*** 
 ?האם מברך שהחיינו על פרי מורכב. 3

, האוכל עוגה שיש עליה פרי חדש הטפל לה *
כיוון  'שהחיינו'מברך על הפרי אף על פי כן 

 .שעיקר הברכה היא על הראיה
 .'שהחיינו'יש לברך ואף על פרי מורכב 

 
 
 
יכול לבולעו אף בלא , אם הוא משקה -

  .כיוון שאינו יכול לברך בו בעת, ברכה
 
 

 . לא נעשה על מנת להתקיים כלל
אולם אם הדפים מחוברים מחמת שלא 

 .אסור להפרידם –נחתכו בדפוס 
 

 
 

 
 
 

 

 ,תכליתיהינו המבנה הגברי  .בשיחה שבין בעל לאשה קיימת בעיה
פעמים רבות , לכן כאשר הרעיה פונה לבעלה כדי לספר לו משהו

 .?'מה בדיוק היא מצפה ממני' :הוא תוהה
ומיד כשהיא מתחילה לספר , הוא מתייחס לסיפורה כאל פניה לסיוע

 .בסופו של דבר היא תבקש שיעשההוא מנסה לזהות במחשבתו מה 
הוא קוטע את שיחתה , כאשר הוא אינו מזהה מה עליו לעשות ,ולכן

 ."?מה את רוצה שאני אעשה, שורה אחרונה"ואומר במפורש 

  .תגובה זו פוגעת ברגשותיה של האשה
 היא זקוקה לשתף אותו כבר מהשורה 

 ולא דווקא , הראשונה במה שעבר עליה

 .מעשהאותו לבדבר תכליתי שיביא 
 רעיה מספרת לבעלה על ה: נביא דוגמא

 .עברה בזמן שלא היה בביתקושי ש
 יא מספרת שכאשר רצתה לכבס את ה

 הבחינה שחסרה אבקת הכביסה  ,הבגדים
 .שהיא רגילה להשתמש בה

 יא מכינה הבעל עשוי להבין שה ,כאמור
 , עתה אותו לקראת אפשרות שיגש

 .לרכוש אבקת כביסה, למרכול הפתוח בחצות ,באישון לילה
ולאחר דברים רבים שקרו , הרעיה ממשיכה לרקום לו את הסיפור

היא מספרת שהיא הגיעה לשם ואף נכנסה , לה בדרכה למרכול
חודית יומתברר שאין שם את אבקת הכביסה הי, קיוןילמחלקת הנ

בשלב הזה הבעל מתחזק בדעתו שאכן הוא   - שהיא מחפשת
 . לגשת למרכול ולהביא את אבקת הכביסהיצטרך 

הבחינה  מוכרותהרעיה ממשיכה בתיאורה ומספרת שאחת ה
היא סיפרה לה על אבקת , מה היא מחפשת, במצוקתה ולשאלה
 .היא עשתה דרך ארוכה מביתה למרכול הכביסה שעבורה

 

 

 !בצורת המנורה" למנצח"סגולת 

כל המתפלל " :א הקדוש"כותב החיד (1 
יר"מזמור  ְזמֹור ש ִּ יֹנת מִּ ְנגִּ ַח ב ִּ בצורת  "ַלְמַנצ ֵּ

ולחלופין , "הנץ החמה"המנורה בכל יום ב
 - לפני שעוקר רגליו" עמידה"בסיום תפילת ה

הרי זה מונע עצמו מגזירות רעות ולא יקרה לו 
וחשוב . ולא ינזק באותו היום, שום מקרה רע

הוא לפני המקום כאילו הדליק את הנרות 
ויהיה מובטח , במנורה אשר בבית המקדש

 (.'שלמי ציבור'וה, מדבר קדמות) ."שהוא בן העולם הבא

 

 
מי " :המקובליםבשם " אגודת אזוב"כתב ה( 2

זה מצוייר בצורת המנורה בכל  שיראה מזמור
ימצא חן וחסד ושכל טוב בעיני אלקים  - יום

יגן  - ואם הוא מצוייר על ארון הקודש. ואדם
 ".בעד גזירה רעה לקהל

מזמור זה כולו " :א"אומר הרב מוצפי שליט( 3
טוב לומר ו, עין הרע, מזיקים, נגד משחיתים

אומרו אף מותר ל). כשנכנסים לדירה חדשה
 (.כיוון שאומרו כסגולהבלילה 

מזמור זה מסוגל  :ל"כותב הבן איש חי זצ( 4
יכוון " יאר פניו אתנו"וכשאומר , לפרנסה

 לראשי התיבות במחשבה בלבד המסוגל 
 .!לפרנסה  

 -' דוד מלך ישראל'מתוך הספר  -
 
 

– ' עצה ותושיה'מתוך הספר הנפלא   -               
 

לאחר  תנשוך: הרוצה הריון ולידה קלים,
  ,שמחת תורה

 תתן , שבירכו עליו בסוכות פיטם אתרוג  
 .(ע"חזו)' צדקה ותתפלל לה      

 

 

 תיתן, אחר שמחת תורה 
 

השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב  (4

בשמחה ויברך את כולם המשפחה יכנס לבית 

פתח 'כ יאמר "ואח. במאור פנים לשנה טובה
 .פסוקי ברכהויוסיף ' קם רבי שמעון'עד ' אליהו

 !לדבר דברי חולין ויזהרו שלא .מהמחזורים

 .ה"נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר( 5  
 !ה"שנה טובה ומבורכת ב

 .ו"ח דברי חול ולא לכעוס על האשה        

 

ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה   
 !והילד

 ,כולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות המון
ויש , כוסות 01- 01יש האומרים לשתות 

 ?מה נכון ומומלץ –כוסות  01שממליצים אף 
 ,כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים במסע *

משום שבתנאי , אכן מומלץ לשתות הרבה
 .מאמץ וחום באמת מאבדים הרבה נוזלים
 :אך ישנה הפתעה גדולה לשאר בני האדם

 !על האדם לשתות לפי תחושתו לצמא
גורעת מיכולת , מעבר לתחושת הצמאשתייה 

 מעמיסה על, הכליות להפריש חומרי פסולת

אך תמונות צדיקים . ומצוי הדבר בעיתונים
וכן כל כיתוב  מותרשכתוב בהם שם הצדיק 
 . מותרשל מצוה ויראת שמים 
*** 

 ?צריך לאכול בסעודת שבתכמה לחם . 4

מצוה לבצוע בשבת פרוסה גדולה * 
ולכתחילה יאכל . שתספיק לו לכל הסעודה

ואם , (גרם 15-כ)כל אחד יותר מכביצה פת 
ויאכלם , (גרם 02-כ)אינו יכול יאכל כזית 
מתחילת  דקות 2.1-כ,תוך כדי אכילת פרס

 .הסעודה
, והמברך על הכיכרות יכוון לפטור את כולם

 .יתכוונו לצאת ידי חובתםוהם 
*** 

 !הסוד הגדול באכילת דגים בשבת. 5
סעודות ' מצוה גדולה לאכול דגים בג* 

שרק בשבת  'אור הישר'וכתב בספר , שבת
יש כח להעלות ולתקן את הניצוצות 

ל "בכתבי האריז הובאו, המתגלגלים בדגים
 . דרוב נשמות הצדיקים מתגלגלים בדגים

לפי שהדג אין  גםובספר מנוחת יעקב כתב 
לו עפעפיים ועיניו פתוחין ומביטים בהם לכל 

להשגיחם  אל יראיו' והוא רמז שעיני ה, עבר
 (.ו"טעמי המנהגים ש)ברחמים גדולים 

 

 

 -'אזמרה'אתר ', תל ציון'באדיבות כולל -

 
 

בורא מיני " - רךיש לבעל בוטנים אמריקאים 
 ". מזונות

 ".בדברושהכל נהיה "על השניצל יש לברך *
שבא , ואם הוא שניצל שיש עליו ציפוי חשוב

ולא רק בכדי לשפר את , לתת בו טעם טוב
 .'בורא מיני מזונות' ברכתו - מרקם השניצל

 – שקדים שלמים מצופים שוקולד ברכתן *
 ."בורא פרי העץ"

חפץ בטעם  הואהשאלה האם  - "פסק זמן" *
אין לו  אך אם  .בורא מיני מזונותיברך  -הוופל

מברך  -ענין בוופל אלא בכדי לרכך השוקולד
 ."שהכל"ם ספק יברך ובמקו. 'שהכל'

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

והיא , ובכמויות רבות, יש את אבקת הכביסהלה ש השיבההמוכרת  
הבעל חש מתוסכל , זה בשלב  - נמצאת מאחורי ארגזי האקונומיקה

 ? ודאיוהאם זה ? באמת יש: ובמחשבתו עוברת השאלה, לחלוטין
 ...?מדוע היא סיפרה את כל סיפורה ,אם כן
ביקשה לשתף את  ,הרעיה בגלל המבנה השותפי שלה ,כאמור

הבעל חיפש ובחן בסיפור היכן  ,לעומתה, בעלה במה שעבר עליה

 ומתוך כך מתרחבת אי , הפעולה התכליתית שאישתו מצפה ממנו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שהוא מגיב , שהוא מאוד זקוק לו ואז הוא יגלה, נפגש עם אדם חשוב
 :ומביע הבעות ושפת גוף בהתאם לסיפור שמתאר בפניו אותו אדם
, הוא מביע פנים עצובות כאשר הדובר מספר לו על דברים עצובים

הוא , הוא מביע פנים מחייכות כאשר הלה מספר על דברים טובים
 !.אפילו צוחק במלא פיו כשהוא שומע ממנו בדיחה שאינה מצחיקה

לאותו אדם שחשוב לו ’ להתחבר’הוא עושה כן משום שהוא מנסה 
משום  ,יתנהג כך גם עם רעיתו אין שום סיבה שלא - להתחבר אליו

ה במתנה ''שאכן נישואין הם שותפות ובעוד שהאשה קיבלה מהקב

 .הבעל זקוק לפתח את עצמו לכיוון זה, את תכונת השותפות
 

כאשר אין זה מתוך , ההבנה בין הבעל לאשה
אלא משום שגבר ואשה שונים  ,לב - רוע

 .לחלוטין במבנה הרגשי שלהם
  , בביתם להשרות את השכינה רוציםבני זוג ה

 .חייבים להעמיק וללמוד על הבדלים אלה
שכשם שהיא זקוקה  ,האשה תפנים לאישיותה

כך , לשתף את בעלה בכל מה שעבר עליה

 .בעלה מתקשה להשתתף בכך

כי חייב להבין את צר, לעומת זאת, הבעל
ולהשתדל לשתף עמה פעולה בכך , רעיתו

 כאשר הוא שינסה לבחון את התנהגותו

 
 

 

 
אשתו ועל הסובבים לו שיודע להודות על 

 !האמת
 
 
 
 



היה של אותה אשה שהיתה  40בספרות 
צריכה לסבול את כל מי שטעה וחשב שזה 

הרב מינסקי התנצל . המספר של הרב מינסקי
, בפניה והסביר לה שהתקלה אינה באשמתו

' בזק'אלא עקב טעות בספר הטלפונים של 
 .שהבטיחה לתקן זאת במהדורה הבאה

 '?  בזק'לכאורה טעות קטנה של 
אין לאדם חלק ": ן"כן אומר הרמבלא 

עד שנאמין בכל  ה"בתורת משה רבנו ע
 ".דברינו ומקרנו שכולם ניסים ואין בהם טבע

יש השגחה  –בכל פרט וטעות הכי קטנה 
 .מסובב כל הסיבות, יתברך' וסיבה מאת ה

 .יום יום נואלא גם אצל, ולא רק בסיפור זה
  :שאלה האשה, מינסקילאחר שהתנצל הרב 

 ...".?משרד? מוסד? שם ש לךימה "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אחד הפועלים כמעט , עניתי בקוצר רוח,"לא"

 הפיל את ה
היה . השבתי בחוסר ריכוז, "בית פרטי, לא"

, רגע ממש לא מתאים של מעבר של דירה זה
היא !" ?בית פרטי: "אך היא המשיכה לשאול

טעות שהתקשרו  –הרי בכל שיחת " ,תמהה
ספרי , מזוזות, יליןאליי ביקשו לברר על תפ

. ין'על מצות וי–לפני פסח . בתי כנסיות, תורה
האם  -על לולבים ואתרוגים –לפני סוכות 

 "...?הקמתם איזו מחלקה בבית הפרטי שלכם
אנחנו " ,לחץבהשבתי לה , "משהו כזה"

 ".ד המשתדלים לעזור לכולם"אגודת חב
הרעש בבית היה גדול ותוך כדי הלחץ 

ה שאני לא "ב, יחההתפללתי שתסתיים הש
 .'פנים'מנתק לאנשים ב

ואז ממש כשבאתי לומר לה שאיני יכול לדבר 
: שאלה לפתע האשה בקול שבור, יותר

האם תוכלו ? עוזרים אתם לזקוקים לעזרה"
, שאלה בצער ובקול שבור –" ?לעזור גם לי

 ".עשר שנים שאני נשואה ולא זכיתי לילדים"
צב ניסתי בזהירות ובעדינות לגשש מה מ

 התפילין והמזוזות בביתה והבטחתי לטפל
 
 
 .'בעניין בקרוב בעזרת ה 
 

  

כל אדם עובר בכל יום שלל דברים 
נהג : המתנהלים שלא כפי תוכניותיו

המשלוח שמתעכב ... האוטובוס שברח
 ...המכשיר שהתקלקל לפתע... זמן רב

הדבר נראה כהפרעה , בעיניים שלנו
זהו הדבר , יתברך' אך בעיני ה, בחיינו

 .המדויק והטוב ביותר שיכל להיות
, "ף אצבעו מלמטהאין אדם נוק"

אלא אם כן הכריזו עליו ", ל"קובעים חז
הכל נעשה לפי תכנון  –" מלמעלה

 .גם שאינו כרצוננו, שמיים
מעשה מדהים שאירע לאחרונה לפנינו 

י יצחק "אשר נשלח ע, הממחיש לנו זאת
 :ברק –ו מבני "קליקשטיין הי

הרב יעקב מינסקי ", הוא מספר, "גיסי"
נים בהוראה עובד כבר עשרות ש, ו"הי

 .'לוד'ד בעיר "ברשת החינוך של חב
קיבל , א"שנת תשמב, שנה 33לפני 

מילובאויטש  רביהרב מינסקי הוראה מה
שבע כדי להקים בה -לצאת לעיר באר

 .בתי ספר לבנים ובנות
שבע והכנתי את  –שכרתי דירה בבאר 

 .כל הדברים למעבר ולאתגר החדש
המשאית , יום העברת הדירה הגיעה

הפועלים החלו , צבה למטהכבר ני
נכנסים ויוצאים ומעבירים את הריהוט 

 .מהבית אל משאית ההובלה
מצלצל , בשיא הלחץ והבלאגן, ואז

ועל הקו עונה ' לוד'הטלפון בביתי ב
זה : "אשה המתלוננת מתוך רוגז וכעס

דע כי בגללך אין לי מנוחה ? מינסקי
הטלפון ", היא זעקה, "ביום ובלילה

לצל ללא הרף בביתי מצלצל ומצ
דם ים אשכשהאנשים שמעבר לקו מחפ

 .'יעקב מינסקי' בשם
טעות  –לא פעם אני מסיימת שיחת 

אחת ומיד שוב מצלצל הטלפון בשנית 
ובשלישית כשכולם מחפשים את 

אינך חושב שהגיע זמן לעשות . 'מינסקי'
עד מתי אטרד בגלל ? משהו בנידון

 . אמרה בכעס, "?שאיני מכירה' מינסקי'
ה בלאגן שלם שנוצר עקב טעות היה ז

אשר במקום ', בזק'בספר הטלפונים של 
לפרסם שמספר הטלפון של הרב יעקב 

הם פירסמו , 40מינסקי מסתיים בספרות 
בטעות כי המספר של הרב מינסקי 

 .40מסתיים בספרות 
 מסתייםההמספר שפירסמה בזק , כאמור

 
 
 
 

 .'בעניין בקרוב בעזרת ה
 איחלתי לה מכל הלב שנשמע 

 שמרתי את פרטיה , בשורות טובות
 . ורצתי להתעסק בהעברת הדירה

לאחר שכבר עברתי , לאחר כמה ימים
' לוד'התקשרתי לגיסי ב, לבאר שבע

בעניין אותה אשה  וביקשתי ממנו לטפל
 .י בדיקת המזוזות והתפילין בביתם"ע

בבאר שבע חיכתה לי עבודה קשה 
ומורכבת של הקמת בתי ספר לבנים ובנות 

מלבד , שדרש השקעה של ימים ולילות
אותה שיחה , לכן. קושי המעבר החדש

 .אקראית פרחה מזכרוני לגמרי
', לאחר שבחסדי ה, לאחר תקופה ארוכה
והינם קיימים )קמו  המוסדות בבאר שבע

 .קבלתי הוראה לשוב ללוד, (ה"עד היום ב
 כששבתי ללוד קדמוני חברים ובני

 .ובניהם גיסי, משפחה
נדלקה במוחי נורה , כאשר ראיתי את גיסי

על אותה שיחה עם אותה אשה לפני זמן 
שאלתי אותו מה עלה בגורלה של  .רב

 .אותה משפחה
, גיסי סיפר שכשהגיע לביתה של האשה

לה שהמזוזות בבית והתפילין של גי
 !.אינם כשרים -הבעל

מיד סייענו להם להחליף ולרכוש חדשות 
תם , ומאז –כהלכה וכן חיזקנו אותם בעניין 

 .הקשר ואיננו יודעים מה התרחש מאז
אני וגיסי היינו סקרנים ביותר לדעת מה 

, מיד ביום ראשון, לכן,המצב שם כיום
 .התקשרנו בלב פועם לבית המשפחה

קולה היה צוהל , אשה זקנה ענתה לנו
היא סיפרה שהיא אמא של , ושמח

ובתה עשה לפני מספר חודשים , המבוקשת
את בדיקת התפילין והמזוזות כפי שביקשו 

וממש , כ היא נפקדה"ממנה וזמן קצר אח
היום נולד לה בשעה טובה בן בריא 

מתוך ) !.אחר שנות ציפייה כה רבות ,ושלם

 ('ני אדםונפלאותיו לב'הספר 

אצל הבורא , מה שלענינו נראה כטעות
 !.הדבר נראה כהשגחה מדויקת

במקומך יושיבוך ובשמך יקראוך ואין "
 –" אדם נוגע במוכן לחבירו כמלא נימה

 .ל"קובעים רבותינו ז
אדם שיודע שחייו מלווים בהשגחה עליונה 

וטובה של הבורא רחמן לעולם לא 
הוא יודע שהכל , מתאכזב או מצטער

 !.שה באופן המושלם ביותר תמידנע
 
 
 
 

 כי כל, ואין לפניו שכחה או מקרה, וידע לו האדם כי הבורא יתברך שומר ומשגיח על כל צעדיו ומפעליו'              

 ,מכוון הוא מפי עליון לתת לאדם את המגיע לו בצורה המושלמת בין בטוב ובין חלילה בצער וייסורים, הנעשה בארץ      
 .'והכל בהשגחת עליון, מתי ואיפה, כמה יקבל האדם, מפני שלכל דבר יש קצבה בשמיים                        

 



 

 
 
 

 

אני לא יודע איך זה ": ושריד משיב
אבל . אולי בסרט הזה לא הייתי, בסרטים

 ".זה קרה בחיים
, שריד בהמשך השיחה הוסיף עוד פרטים 

מהרקיע , צפה ממרחקים"אותם הוא 
אני זוכר שראיתי ": כלשונו, "השביעי

ית לצוות ב]שאשתי אמרה , מלמעלה
: באופן מפתיע ובלתי אופייני לה[ החולים

 . 'הבאנו את יוסי שריד'
התחילו לבדוק , הרופאים התאספו סביבי

שלא , ולהם כנראה היה רושם אחר, אותי
 . אמות ואחיה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, אני אפילו זוכר שהיה שם רופא שאמר

שאדם מרגיש , מכיר תופעה כזו שהוא
והודף , פתאום שגל חום פנימי גואה בו

, כנראה שזה המקרה. מעלהאותו כלפי 
. אבל לא הייתה שום אבחנה רפואית

שזה קשור ליחסי הגומלין שלנו בין , כנראה
 . הגוף לנפש

אולי הנשמה רוצה להשתחרר , לפעמים
ולהתבונן על , היא רוצה חופש. ולצאת

 ".מתוך הכלוב הפנימי הזה, דברים אחרים
יש , כלומר: "המראיין מגיע לידי מסקנה

 ". ?שהיא הנשמה שלך ,ישות נפרדת
, הנשמה. אתה מדייק, כן": ושריד מאשר

אם חשבתם שכעת  ".נפרדת מהגוף, הנפש
 ,שריד יתחיל להאמין באלוקים ובנשמה

 
 
 
 
 
 
, פתחה בעלת הבית את המחשב, בלילה 

התחברה לאינטרנט והתכוננה להתחיל 
החיבור לאינטרנט לא ', לצערה'. בעבודה

ד היה חזק כל צורכו ולכן המחשב עב
מה שהקשה עליה להתנהל , באיטיות רבה

 

                     

אני : "שריד מפתיע את השדרן בעצמו וטוען
אתה , בכלל לא מאמין בהישארות הנפש

: ושימו לב לטענה המגוחכת לכך. "?מבין
  ".זה בניגוד לאידיאולוגיה שלי"

בהמשך השיחה שוב מתקיל השדרן את 
האתאיסט הנורמטיבי : "שריד ושואל אותו

זאת , חושב בכלל שהנפש והגוף חד הם
". אז גם הנפש איננה, אומרת שהגוף הולך

אבל ", משיב יוסי שריד ,"כך גם אני חושב"
מה שקרה לי לא עולה בקנה אחד עם 

אל : "במילים אחרות ".שלי' אני מאמין'ה
זו האידיאולוגיה , י עם עובדותתבלבל אות

 ".ואיתה אני אמשיך, שלי
מה . 'יוסי שריד'יש להבדיל בין זה לבין "

שקרה לי לא עולה בקנה אחד עם תפיסת 
 ,"עצמי זה קרה ביני לבין... העולם שלי

חסרות טעם , הוא מסביר במילים נבובות
ואכן בני בשן מרגיש בחוסר ההיגיון . והיגיון

ב שלא ניתן להפריד בין ומגי, שבדברים
: המעשה שקרה לאמונה המתבקשת מכך

וודאי שיש , אני לא מקבל את הטענה שלך"
 "...שהו-ואנחנו גם נתווכח על זה מתי, קשר

אין אדם שלא יגיע יומו להשיב את , כן, כן
סוף בהמה לשחיטה ", נשמתו לגנזי מרום
 ".וסוף אדם למיתה

ואין צער וסבל גדול לנשמה יותר "
ים שבין יציאתה מהגוף ועד כניסת מהרגע

שאז צופה היא ", כותב הגאון ,"תחת העפר
בכל מעשיה בעולם הזה ורוצה למרוט את 

והיא איננה , לה שערות ראשה אם רק היו
עולם הזמן היקר בכיצד בזבזה את  מינהאמ
זה ולא ניצלה אותו לצבור עוד תורה ה

והיא שואגת וזועקת מסוף העולם  .ומצוות
ועד סופו אשר חפצה היא לשוב אל הגוף 

אך משמיים אומרים לה , לקיים עוד מצוות
 .כי תם זמנה והגיע יומה

עם ובאותה שעה היא צופה בכל הנעשה 
גופה ורואה את כל בני משפחתה הקוברים 

 "!.ונפשה עליה תאבל, אותה
  !עכשיו! תנצל !תחטוף –כל זמן שאתה חי 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

: לכל אדם בעולם יש תשוקה לדבר מסוים
יש , יש אחד המשתוקק לבית משלו

. המשתוקק לזיווג ויש לילדים וכיוצא בזה
, אך ישנה תשוקה אחת גדולה מכולם

והיא בשעת יציאת , אומר הגאון וילנא
, טרם הכנסתו לקבר, נשמתו של האדם

פורחת נשמתו בעולם ומשתוקקת בכל 
 !.נפשה לקיים מצוה אחת

הם , כותב הגאון מוילנא, תם רגעיםואו
מפני , ואף יותר מהגיהנום הקשים ביותר

שרואה הנשמה כמה יכלה לרכוש ולצבור 
בעולם הזה שכר לנצח נצחים וכעת היא 

 .הנשבזבזה את זמ ניפמ, חסרת כלעולה 
, יוסי שריד, ראש מרץ ושר החינוך לשעבר

  ,('למני 3131בדצמבר  13)חשף לאחרונה 
גלי 'במהלך ראיון לתכניתו של בני בשן ב

 : סיפור אישי מפתיע במיוחד, 'ל"צה
וכבר לא הייתי , הייתי מת, פעם מתתי"

אני , נסענו כל המשפחה במכונית. פה
זוכר את הילדים שלי האומללים יושבים 

, ובוכים מרה על אביהם שנסתלק, מאחור
 ...".תאת אשתי חיוור

: ומגיב, בעוד השדרן מתקשה להאמין
שריד ממשיך  ".אני לא מאמין לך"

ופתאום הרגשתי , נסענו באוטו": ומתאר
ופתאום , חולשת דעת ופרץ חום עצום

הרגשתי שאני מתרומם ומתעופף מעלה 
הרגשתי תחושה מאוד עמוקה של . מעלה

  ".יציאת הנשמה
הרגשתה , רגע רגע: "לשאלת בני בשן

". ?ל הפרדה בין נשמה לגוףתחושה ש
הרגשתי תחושה . כן. כן": משיב שריד

וכנשמה מעופפת . של יציאת הנשמה
ואז ראיתי את  ,התבוננתי על פני הכדור

כי , משפחתי ממשיכה לנסוע באוטו
אשתי שמה את פעמיה תיכף ומיד לבית 

כשהגעתי לבית החולים שבתי . החולים
: המראיין ההמום ממשיך לשאול ".לעצמי

, רואה אותם מלמעלה ובזמן הזה אתה"
 ..".?כמו בסרטים

 
 
 
 
שהגיע באורח פלא לתוך ', הגן –נחש ' 

 .הבית
 
 
 

- במו
 

לונה בת  :הצלחה ופרנסה, ההעלון מוקדש לרפוא
ליליאן בת , ינה בת שרה'ג, כלפו בן מיסה, דורית

, רחל בת עיישה, לוי בן אליס, מרים בת רחל,רחל
שנה בת שו, אברהם בן שרה, אלעד בן אסתר

שלום סאלם , הסעדה בת זהר, עוז בן דליה, זוהרה
 :משפחות, אנה בת סופיה, יפה שושנה בני זוהרה

 . קורוטה ומאירוב
 זכריה , הרב אלקנה אליאסי :נ"העלון מוקדש לע

  .ואריה בן שרה רחמים בן עישה ,בן מוסא      

 .222-387-22חשבון בנק דואר 
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