זמני שבת

לפי לוח אוה"ח

כניסה יציאה ר“ת
ירושלים 18:37 18:00 16:48
תל אביב 18:33 17:57 17:05
17:05

חיפה

עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה

18:34 17:57
18:37 18:00

באר שבע 17:08
הפטרה ויכרות יהוידע (מלכים ב יא)

בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א

חסדי שמואל

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה
ופוסק הדור ,מורנו ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק״ל,
שזכותו הגדולה תגן עלינו .להצלחת :דוד בן שמחה וב”ב
משפחת מזרחי | לרפואת :יחזקאל מאיר בן שרה | חיים בן
תמר | דליה בת נעמי לעילוי נשמת :מרדכי בן שמחה | ניר
אלון בן מרגלית יוסף חיים בן עזיזה

ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

ליצירת קשר1599-50-20-51 :

לקבלת העלון במייל כתבו בקשה לharav.eyal@gmail.com :

פרשת משפטים גליון  ,447ל שבט תשפ"א

מידת הביטחון מביאה חסד על האדם
כותב רבנו בחיי בספרו 'כד הקמח'" ,בעניין קריעת ים סוף ,לא
נקרע להם הים ביחד לעשות להם בתוכו שביל ארוך מתחילתו
ועד סופו אלא נקרע להם לאט לאט" ,עושים פסיעה ,נקרע
להם עוד קצת ,רואים לויתן או כריש ומפחדים' ,תאמין בי
והנה עוד קצת נקרע לך את הים' וכך עוד ועוד .ה' לא קרע
להם את הים עד הסוף ,ואמר 'קדימה רוצו'" ...ולמה היה צריך
לעשות כן ,כדי להרגיל על טבעם במידת הבטחון" ,ה' אומר
אני רוצה לחנך אותך לחיים ,שתקבל את היהלום הכי יקר
שזה הבטחון' .תעשה פסיעה ותראה שאני עושה לך רק טוב.
אני לא אתן לך כסף שבמכה אחת תכסה את כל החובות ,אני
אתן לך כאן אלף שקל ,פה אלפיים שקל' ,פסיעה ועוד פסיעה.
"וכדי שיהיו עיניהם תלויים בכל זמן לאביהם שבשמים" ,שיהיו
כל הזמן בגדר 'עינינו לך תלויות' ,כי התכלית של התורה זה
הבטחון ,כמו שאומר הגר"א התורה לא ניתנה אלא בשביל
תֹורה ָשׂם ְבּיִ ְש ָׂר ֵאל ...וְ יָ ִשׂימּו
הבטחון" .וַ יָ ֶּקם ֵעדּות ְבּיַ ֲעקֹב וְ ָ
אֹלקים כִ ְּסלָ ם" (תהילים עח).
ֵב ִ
מסביר השומר אמונים למה ה' יתברך רוצה את הבטחון ,כי
ה' קבע "הבוטח בה' חסד יסובבנו" ,לפעמים לא מגיע לאדם
לקבל משהו ,למשל שלא מגיע לו שהקב"ה יזכהו להחזיר את
החובות .אבל אם האדם בוטח בה' אזי הקב"ה נותן לו את
מבוקשו בחסד ובמתנה .לכן אומר השומר אמונים "כי כל מי
שעובד בבטחון בה' מידת החסד המפרנסת את העולם מקיפתו
מכל צד שנאמר 'הבוטח בה' חסד יסובבנו' ,והוא ממציא לו
סיבות ,ואין הסיבות נבצרות ממנו בזכות הבטחון".
על כך אומר חובת הלבבות "אך תועלת הבטחון בעולם היא
שמחתו בכל עניין שיעתיקהו אליו השם" ,איך נדע אם יש
לאדם מידת הבטחון? אם הוא שמח בכל מקום שה' שם אותו,
ומעתיק אותו אליו .שם אותו בקופת חולים ,מוריד אותו דרגה
בעבודה ,והאדם אומר 'ה' אתה עושה לי רק טוב'! לאדם כזה
יש בטחון בה' ,עכשיו תקח מתנות ,כלה טובה ,פרנסה וכו'.
"ובזכות הבטחון נגאלנו ,שכן נאמר 'עליך זעקו ונמלטו בך בטחו
ולא בושו' ,ומפני שמידת הבטחון היא עיקר גדול מהתורה לכן

מצינו שהתורה נקראת בטחון כמו שכתוב 'עיר גיבורים עלה
חכם וירד עוז מבטחה'" ,מה הורדתי לך משמים? את הבטחון.
"שמחתו בכל עניין שיעתיקהו אליו ה' וגם אם יהיה נגד טבעו
מפני בטחונו באלוקים שיעשה הטוב לו בכל עניין" (חובת
הלבבות ,שער הבטחון ,הקדמה) ,אדם צריך לומר 'אני לא
מסתדר במקום כזה ,אני לא אוהב אנשים כאלה ,אבל אני בוטח
בך ה' שגם זה לטובתי' ,ואמרו חז"ל ,אפילו רשע ובוטח בה',
חסד יסובבנו .לכן ממשיך הרב "כאשר תעשה האם החומלת על
בנה ברחיצתו וחיתולה וקשירתו בעל כורחו ועל זה אמר דוד
'אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו'" ,כמו שהתינוק
הזה לא מבין כלום והוא בוטח באמא שלו ,כך אני לא מבין
כלום ואני בוטח בך ה' שתעשה לי רק טוב ומכך אני שמח.
אמונה זה מטה קסמים! רק בוטחים בה' ובשמחה וכבר ה'
עושה חסד .אדם מוקף בחסד ככה "מכלכל חיים בחסד" ,אומר
ה' – כל מה שאני זן את העולם זה בחסד" ,הודו לה' כי טוב
כי לעולם חסדו" ,לכן ממשיך הרב "ומהותו הוא מנוחת הנפש
שיהיה ליבו סמוך על מי שבוטח" ,התקשרו מהבנק שתסדר
את המינוס ,או שחזרה המשכנתא ,אדם צריך לומר 'אני סומך
עליך ה' שתעשה לי את הכי טוב'.
אתמול התקשרה אישה וסיפרה שבעלה עזב את הבית כבר
ארבעה חודשים ,כמה שניסו לדבר איתו שיחזור והוא לא
מוכן .הוא אדם טוב רק שנפל בדברים לא טובים ,ואני מוכנה
לחכות לו  10שנים ,הילדים מאוד מחכים לו .וכך היא מספרת,
החלטתי במוצ"ש האחרון ואמרתי לקב"ה 'ריבונו של עולם
אני לא רוצה להתגרש ,אבל אם אתה רוצה שאני אתגרש
אני שמחה' ,הכנסתי לעצמי שמחה שמימי לא הייתה לי כזו
שמחה ,אם ה' עושה לי את זה אני בטוחה שהוא עושה לי רק
טוב! למחרת בבוקר הוא שולח לי הודעה 'את תקבלי אותי
אם אני אחזור לבית?' 4 ,חודשים הוא לא בבית ,מי לא ניסה
לדבר איתו' ,איזה קסם זה' היא אומרת לי' ,לפני כמה ימים
לא רצה לשמוע ממני ועל הילדים ,עכשיו הוא כל היום מפנק
אותי ,אני חיה בחלום' ,וביקשתי ממנה שתכתוב את סיפורה
שאפרסם אותו למען זיכוי הרבים ,להורות לנו שאם יש לאדם
אמונה הוא מוקף כל הזמן בחסד.
שבת שלום! אייל עמרמי

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א ,באמונה ובטחון .לצפיה בשיעור המלא  -אתר “כאייל תערוג“

ביום שלישי הקרוב ד' אדר  16/02ידרוש מורנו הרב ב:
רמלה  | 18:30 -בית מדרש "כתר ראובן" רחוב אבוחצירא
לוד  | 20:00 -בית כנסת "שובה ישראל" רחוב אלפעל 8
לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’08-6170437 :
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פרקינסון
על פי המדע

מדור
חדש!!
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כי תקנה עבד עברי
בראי הפרשה

4
השעון שמייצר הון עתק
בריאות ותזונה

5
הרב משה פיינשטיין זצ"ל
גדולי ישראל

מגשימים חלומו של רבינו!
פרטים בעלון
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שער עבודת האלוקים עם פירוש “כאייל תערוג”

לחלוק כבוד רק לה'
הרמב"ם אומר שכל המושג עבודה זרה זה טעות ,זה לא מישהו שהולך לוקח כסף
ומנשק אותו ,על זה הרמב"ם אומר שזה אדם לא שפוי ,אדם לא שפוי לא דנים
אותו ,אדם שאומר 'לעץ אבי אתה ולאבן אתה ילדתני' ,זה אדם לא נורמלי ,עם
אדם כזה בכלל לא מדברים.
אלא מסביר הרמב"ם שכל העבודות זרות בדורנו הם שהתחילו לטעות בני אדם
טעות .מה הטעות הזו? החכמים שבדור אנוש טעו ,היתה טעות ,חשבו שמכיון שיש
גנרל שצריך לתת לו כבוד ,הגנרל רוצה שנתן כבוד גם לסגן .אבל כלפי הקדוש
ברוך הוא זה טעות .אל תחלוק כבוד לאף אחד רק לה' ,הוא מלך הכבוד .כשאדם
נותן איזה שהוא כח להרע או להטיב לאחד מגורמי העולם ,לא משנה אם זה רופא,
שר ,ראש ממשלה ,עשיר או גביר ,נתת לו כח להרע או להטיב ,עשית עבודה זרה
בשוגג .אתה תעבוד אותו ואתה תפסיד את מצוות האיברים שבלב של יחוד הא-ל.
רבי אלחנן וסרמן בקובץ מאמרים אומר שמאות עבודות זרות עבדו עם ישראל במשך
הגלות ,פעם סוציאליזם ,פעם קפיטליזם ,פעם קומוניזם ,עם ישראל הקריבו עצמם
בשביל האידיליות האלה והם היו הראשונים שמתו למען זה ,כשקמו הקומוניזם
הראשונים שהלכו למות למען זה היו יהודים ,הם חשבו שזה יביא טובה וברכה
לעם ,הם חשבו שיהיה שוויון ,אין עשירים ,אין עניים ,מסרו נפש על זה ,הם מתו
בשביל זה .בסופו של דבר התברר שזה הייתה מפלצת אחת גדולה.
כך היה גם בסוציאליזם בגרמניה ,שישה עשר מיליון סוציאליסטים ,אלו אנשים
שדוגלים בהשכלה ,בפיתוח ובמעמד .שישה עשר מיליון שמתוכם היו יהודים שהיו
מוכנים למות למען השיטה הזו .בסופו של דבר זה הפך להיות סוציאל-נאציזם ,גם
סוציאל וגם נאצי ,וזה עצמו פרע מהם.
כל הזמן היו ליהודים כל מיני מחשבות בראש ,שגורמים מסוימים יטיבו אתם או
ירעו להם ,יגנו עליהם ,יעזרו להם וזה נקרא בגדר עובדי עבודה זרה ,עליהם הכתוב
אומר "לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני" ,אתה נותן כוחות לגורמים אחרים.
אבל עם ישראל סירב ללמוד ,מעטים מתוך העם היהודי היו מוכנים למות למען
הדרך האמיתית ,שום דבר בעולם לא יעזור לי ולא יארע לי לא פלוני ולא אלמוני,
שום גורם לא יכול זה רק ברצון ה'.
היום לצערנו רואים יהודים עם כיפות שאומרים שאם נעשה פעולה כזו וכזו נתפטר
מהאיבה של הערבים ,אבל זה עובד עבודה זרה .כשאדם אומר שאם נעשה כך
וכך נתפטר מהצרה ,וכביכול זה לא קשור לה' הוא נותן את הכח לעשות רע או
טוב לגורמים הגשמיים .כשיגיע לשמים אחרי מאה עשרים שנה יגידו לו :עבדת
עבודה זרה ,ללמדנו שלא צריך להיות בכנסיות בשביל לעבד עבודה זרה .לעבוד
עבודה זרה זה במחשבה ,זה בלב ,לאדם כזה אין את יחוד הא-ל בלב ,שה' עשה
עושה ויעשה לכל המעשים.
יש כאלה שאומרים שאם ניתן לבני מיעוטים השכלה ,אוניברסיטאות ,כלכלה ,אז
יהיה טוב .זה עובד עבודה זרה ,הוא בוטח בגורם מסוים שיכול להטיב לו או להרע
לו .זה לא יעזור מה שיעשו ,אם ה' יחליט שלעם הזה לא מגיע שלווה ,אז לא תגיע
שלווה .מי שיחליט מתי תגיע השלווה זה הקדוש ברוך הוא ,הוא הגורם היחידי
שיכול להביא שלווה ,לכן זה לא קשור בכלל למה שאדם יעשה או לא יעשה ,אדם
מצווה על דרך השתדלות מסוימת ,אך זה לא
מוסיף ולא גורע לפעולה שה' רוצה שתתן.

מתוך ספרו של מורנו הרב שליט"א "חובת
הלבבות" ניתן להשיג את כל ספרי הרב
שליט"א אצל "חיים ספרים" 1599-50-20-
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

הורים במבחן
הלצה שהסתובבה בסוף שנת הלימודים תש"פ בישרה שהשנה ,לא
ההורים יתנו מתנת סוף שנה למורים ,אלא ההיפך ,המורים יתנו להורים
שלימדו בבית .שנת הלימודים תשפ"א הגיעה ובכנפיה קונוטציה לשאיפה
– תשא"פ תשאפו גבוה .וההורים בבית רק קיוו שתהיה זו שנת נשימה
(שאיפה) אחרת – לא דומה ,לא זהה לשנת תש"פ.
צוותי ההוראה עובדים קשה בימים אלו ,אבל צוותי ההוראה הביתיים
– קרי ההורים ,עובדים לא פחות .הרבה מתלמידות כתות ח' היו אולי
שבועיים בבית הספר כשבעורפם נושף ניחוח מלחיץ של קבלה לסמינר.
הסמינרים כמובן החלו בתהליך רישום .הכולל מבחן כניסה .והבנות
בלחץ .איך מתכוננים למבחן הכניסה לסמינר? על מה בוחנים? מה
החומר? תמיד מבחן כניסה זה פרמטר מלחיץ ,ובשנה זו שהלמידה אינה
סטנדרטית הלחץ גדול יותר .הקשר מרחוק עם המחנכת המרגיעה לא
מספיק ,בשלב זה ההורות שלנו במבחן .בטור הזה אנסה לעזור לכם.
מבחן הכניסה לסמינר נכתב על ידי מורות הסמינר .נבדק בו ידע כללי
שעל תלמידה בכתה ח' לדעת ,ולא משנה היכן היא לומדת – אם היא אכן
לומדת .אין זה מבחן הבודק שליטה על הנלמד בכיתה ,המצריך שינון
החומר ,אלא נבחנת מסוגלות ללמידה .לכן אין טעם לחזור ולשנן את
הנלמד בכיתה .מומלץ כן לרפרף בחומר הנלמד בכיתה במקצועות הבאים:
מושגים ביהדות ,מתמטיקה ,דקדוק ,אנגלית .סמינר בו יש צוות מקצועי
ומיומן ,יודע גם איך בודקים מבחני כניסה .לאבחן יכולות ולא ידע של
חומר .עליכם לדעת שצורת התשאול במבחני כניסה בסמינרים הנבחנים
במבחני בגרות ,שונה מההדגשים במבחני כניסה בסמינרים הנבחנים
במבחני סאלד (חוצים) .וזאת כי נדרשת אוריינטציה שונה להצלחה.
התפקיד של ההורים בין שלל המושגים הפדגוגיים הללו הוא להרגיע,
להעצים ,להאמין בשלל המעלות של ילדים שלכם .וכך לבנות תשתית
של הצמחה .אם הבת שלך תשמע שהיא תלמידה ממושמעת וטובה,
היא באמת תהיה כזו .אם היא תשמע גם שכל סמינר יתברך בבת כמוה,
שהיא עדינה בעלת מידות תרומיות ויראת שמים .שהיא מוכשרת ובעיקר
שוחרת ידע ,היא תשב רגועה מול שאלון המבחן ואין שום סיבה שלא
תצליח .לחץ מחבל בהצלחה וגורם לבלאק אאוט.
התארגנות לקראת בחינה כוללת קבלה של רשימת מקצועות הכלולים
במבחן .תוכלו לעזור לה לבדוק שהיא רפרפה במחברות המתאימות,
בתקווה שיש חומר במחברות בשנה כל כך מאתגרת .תוכלו גם לספר
לה שחלק מהשאלות הן פתוחות ,בהם עליה לנסח תשובה .וחלק שאלון
רב ברירתי שעליה לבחור את התשובה הנכונה (מבחן אמריקאי).
שבי עם הבת שלך ,סתם ביום בהיר בשעה רגועה ,שוחחי אתה על
הסמינר ,על מבחן הכניסה ,על השאלות .ציידי אותה בתובנות המחכימות
שלך :כדי להיות בשעת המבחן בשיא האנרגיות ,יש לאכול ארוחה
מזינה לפני המבחן ,לישון היטב בלילה שלפני .בשום אופן לא להגיע
כשאת חסרה שעות שינה .צאי מוקדם למקום הבחינה ,והעיקר שמרי
על עצמך רגועה וחיובית.
יש אמהות ש"מדביקות" זהות לבנותיהן כבעלות "חרדת מבחנים" .ואני
מוכנה לקחת סיכון ולאבחן בוודאות שזו "חרדת אמא ממבחני הבת שלה".
כשתלמידה הייתה אומרת לי ,יש לי חרדת מבחנים ,אהבתי לשאול :מנין
לך? את החלטת! כדי לאבחן הפרעה כזו צריך ללמוד לימודים גבוהים,
ואם אין לך הכשרה מתאימה את פשוט טועה .לא החרדה הוא האויב
שלנו  -אלא התגובה שלנו אליה .ולא המבחן עיקר ,אלא הנעשה.
המדור פתוח לתגובות ,שיתופים ,ועצות בנושא בית ספר והורות.

Zkl55848@gmail.com

נכתב ע״י ז .קליין מייעצת חינוכית
סמינר "הר חומה"

3

כי תקנה עבד עברי
התורה הקפידה מאד על כבודו של עבד עברי .וכך כותב הרמב"ם להלכה "כל
עבד עברי  -אסור לישראל שקנהו להעבידו בדברים בזויים שהם מיוחדים
לעשיית העבדים ,כגון שיוליך אחריו כליו לבית המרחץ ,או יחלוץ לו מנעליו:
שנאמר 'לא תעבוד בו ,עבודת עבד' (ויקרא כה,לט) .אינו נוהג בו אלא כשכיר,
שנאמר 'כשכיר כתושב ,יהיה עימך' (ויקרא כה ,מ).
ונשאלת השאלה :הרי אחרי הכל מדובר כאן בגנב על מה ולמה כל הכבוד הזה
והרחמים הללו מגיעים לו?! והתשובה לכך פשוטה :שהשופט הוא האבא של
הגנב  -הוא מרחם עליו ומבקש שיחזור למוטב ...הקב"ה חס על אותו מסכן
שנאלץ לגנוב ולא מאפשר לבזות את הבן שלו בשביל מעידה שמעד ...כדי
להבין מהי הדרישה בכבוד הזולת ועד היכן היא מגיעה נביא מעשה
שהגיע אל הרב משה פיינשטיין זצ"ל:
מסופר על מורה מתלמוד תורה
בארצות הברית ,שפגע בתלמידו
ובעקבות כך עזב הילד את כותלי
המוסד .ההורים דיווחו כי הילד עלה
לישראל והוא לומד שם בישיבה.
לאחר  20שנה אחד מתלמידי אותה

פרקינסון
פרקינסון היא מחלה נוירולוגית קשה שגורמת לפגיעה הדרגתית בתנועות
הגוף .התסמינים המרכזיים שלה הם רעד ,קשיון השרירים ותנועה איטית.
המחלה נגרמת מפגיעה בתאים במוח שמייצרים חומר הנקרא דופמין.
כתוצאה מכך ישנה ירידה ברמת הדופמין המופרשת במוח.
הדופמין הוא נוירוטרנסמיטור (חומר שמשמש להעברת מסרים
בין תאים במוח) שיש לו תפקיד מכריע ביכולת לעשות
תנועות באופן תקין .נכון להיום עדיין לא יודעים מה גורם
לפגיעה בתאים שמייצרים את הדופמין.
ידוע שלמחלה יש יסוד גנטי ,כלומר :אם יש למטופל
קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אב ,אם ,אח ,אחות) שחולה
בפרקינסון ,הסיכוי שלו לחלות בפרקינסון גבוה יותר בהשוואה
לאוכלוסייה הכללית .בשנים האחרונות אף זוהו כמה גנים שהם
גורם סיכון להתפתחות המחלה .נוסף על כך ישנן השפעות סביבתיות
שמעלות את הסיכון לחלות במחלת הפרקינסון ,למשל חשיפה לחומרי
ריסוס והדברה.
התסמינים של מחלת פרקינסון מתפתחים באופן הדרגתי .בתחילה כמעט
שלא מבחינים בהם ,אולם בהמשך הם מתקדמים וגורמים למטופל למגבלה
תפקודית קשה .אלה הם התסמינים המרכזיים:
 .1רעד של הגפיים .2 .קשיון שרירים באופן שמקשה לעשות תנועות.
 .3האטה בתנועות הגוף .4 .קושי בהליכה וחוסר יציבות .5 .שינויים
בדיבור ובכתיבה .6 .שינויים במבע הפנים.
פרקינסון היא מחלה כרונית שהולכת ומחריפה באיטיות .לרוב היא

כיתה ,הגיע למוסד לחולי נפש וזיהה שם את אותו התלמיד הפגוע .לשאלתו
מה הוא עושה שם? השיב כי הוא מאושפז כאן כבר  20שנה  -מפני שלא יכל
לשאת את הבושה והפגיעה שפגע בו המורה.
התברר בין היתר שהוריו שיקרו והחביאו את עובדת הילד החולה באמתלה
שהוא עלה לישראל .התלמיד הזדעזע ורץ לספר לרבו ,זה מיד עזב הכל ונסע
לבקש מחילה מהחולה .כשהגיע לבית הרפואה הזדעזע עד כמה כעס אצור
באותו תלמיד וכל תחנוניו למחילה לא הועילו .עד שמצא לו אותו בחור פתח
לקבל את סליחתו כשבפיו הדרישה הבאה" :כשם שפגעתי בי בנוכחות כולם
 אמחל לך בנוכחות כולם .זה המעט שתוכל לעשות על הרס חיי במשך 20שנה ...יכול היה לי להיות לי כבר ילד בגיל בר מצווה"...
המלמד לא אחר לעשות את אשר ביקש הלה .משם נסע אל בית הספר לבדוק
את רשימת התלמידים שהיו באותה כיתה ולהזמינם .לאחר טלפונים התברר
לו ששניים אינם בין החיים 4 ,נמצאים בישראל ושניים שליחי חב"ד אחד
באוסטרליה והשני בבומביי .הוא לא חשב פעמיים ,ניגש לסוכנות נסיעות
וביקש להזמין כרטיסים ל 4 -ימים לכל הששה תלמידים.
עד מהרה התברר לו כי ה"סליחה" מאד יקרה ועלותה כ 17-משכורות (שנתיים
עבודה ללא תענוגות) .בצר לו פנה אל רבי משה פיינשטיין זצ"ל ולאחר שסיפר
את הסיפור ,שאל האם נדרש הוא לשלם סכום גדול שכזה עבור מחילה?!
רבי משה קם והטיח כלפיו" :תתבייש לך! אתה שואל אותי האם להוציא סכום
כזה?! אילו היית דורס כושי במנהטן ונמצאת אשם ,והיו גוזרים עליך שנתיים
בכלא ,והיית נדרש לקחת עורך-דין בסכום כפול האם היית בא לשאול אותי!?
היית רץ ומשלם ,רק לא לשבת בבית סוהר! ...לקחת ילד וכלאת אותו  20שנה
בבית חולים לחולי נפש .אין לך על זה מחילה!!! לאן התדרדרנו אתה מחנך
בישראל?!" ...ראו עד כמה התורה הקפידה על בזיונם של אנשים .ואפילו על
גנב קל וחומר על אחרים שלא עשו מאומה...

מופיעה לראשונה אצל אנשים שנמצאים בעשור החמישי לחייהם ,אולם
למרבה הצער היא מופיעה בעשורים האחרונים גם בגילים צעירים יותר.
האבחנה נעשית על סמך גילוי הסימנים האופייניים למחלה במהלך
בדיקה קלינית .במקרים שאינם חד־משמעיים ניתן למפות את המוח
באמצעות מכשיר  PETאו  SPECTעם סמן דופמינרגי .מיפוי לא תקין
מעיד שמדובר במחלת פרקינסון או במחלה ניוונית אחרת עם סימנים
של מחלת פרקינסון ושל הפרעות נוירולוגיות נוספות.
למרבה הצער ,אין כיום טיפול שיכול לרפא את מחלת הפרקיסון ,אולם
ניתן להביא לשיפור ניכר בתסמיני המחלה .הטיפול הוא בעיקר באמצעות
תרופות שמעלות את רמת הדופמין במוח .לא ניתן לתת דופמין בכדור,
משום שהוא אינו יכול להגיע למוח ,אולם חרף המגבלה הזאת
קיימות כמה תרופות שמאפשרות להעלות את רמת הדופמין
ואת פעילות הדופמין במוח
אחד הגורמים להתפתחות המחלה הוא שקיעה של החלבון
סינוקלאין בתאי המוח .הצטברות החלבון פוגעת בתפקוד
התאים ובסופו של דבר גורמת למותם .אחת הגישות למניעת
מותם של התאים היא פיתוח "חיסון" נגד מחלת הפרקינסון
באמצעות יצירת נוגדנים לחלבון ששוקע .תוצאות הניסויים
שנעשו עד כה מעודדות :התברר כי בעכברים שחוסנו לא הייתה
שקיעה של החלבון .מניסיונות ראשוניים בחולי פרקינסון עולה כי ישנה
סבילות טובה לחיסון ,ואף נצפה שיפור בתסמיני הפרקינסון.
פרקינסון היא מחלה כרונית שנמשכת כל החיים .חשוב להיות במעקב
רפואי מסודר ולהקפיד על הטיפול המומלץ .התאמה אישית של הטיפול
והקפדה עליו מאפשרות להשיג הקלה ניכרת בתסמינים .כדי לשמור ככל
האפשר על העצמאות יש להיעזר בטיפולי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק.
בשלב מתקדם יותר של המחלה חשוב מאוד לסדר את בית המגורים באופן
שיאפשר ניידות מקסימלית חרף הקושי בהליכה .לאחר התקדמות נוספת
של המחלה יזדקק המטופל לעזרה של מטפל או של מטפלת במשך כל
שעות היממה .כדאי להיערך לכך בעוד מועד.
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השער שמייצר הון עתק!
הם היו זוג צעיר ,שזכו זה מקרוב להיחשף לאור התורה והיהדות ,אך חיי
הגשמיות שלהם היו קשים ודחוקים ,הם גרו בדירה קטנה ומוזנחת בפרברי
ניו יורק ,הם השתדלו לשלוח יד במגוון תחומי עיסוק ,אולם לשווא – נראה כי
הברכה מהם והלאה ...ויהי לתקופת הימים ,שוחחו בני הזוג על המצב ,והגיעו
למסקנה שהם קרובים למיצוי יכולות ההשתדלות שלהם ,הרי ניסו להתפרנס
כמעט בכל דרך' .ואם כל אלו לא הועילו' ,סיכמו בארוחת הערב' ,אין לנו אלא
לבטוח במלך מלכי המלכים ,הזן ומפרנס לכל ברואי עולם .רק הוא יושיע אותנו!'
בעצת אחד מחבריו ,החליט הבעל ללמוד מדי יום שיעור קבוע בספר 'חובת
הלבבות' – שער הבטחון ,המאריך לבאר את גדרי ההשתדלות ומאריך עוד יותר
לבאר עד כמה כשמוצתה ההשתדלות – על האדם להשליך את יהבו על ה'.
הספר הזה לא מש מעל שולחנו ,ומדי ערב ,לאחר שלמד את השיעור היומי
המחזק ,היה חוזר על מה שלמד באוזני רעייתו ,שהתחזקה אף היא ממבועי
הביטחון הנובעים בין דפי הספר.
ערב אחד ,בעיצומה של תקופת הדוחק הנוראה ,נפל בדעתו של האיש רעיון.
'הן בעברי הייתי מתווך נדל"ן ,ואף לאחרונה ניסיתי את מזלי במקצוע זה .מאז
הכשלון הקודם כבר עבר לא מעט זמן ,אולי הגיע הזמן לנסות שוב?' אמר
ועשה .למחרת עם שחר יצא ושוחח עם כמה חברים מביני דבר ,ונודע לו כי
בלב מנהטן ניצב לו מבנה יוקרתי ,שערכו כ 40-מיליון דולר ,וזה עידן ועידנים
בעליו מבקש למוכרו .מיודענו התבלבל מעט ,הן מדובר בעסקה בסכום גבוה
במיוחד ,למרות זאת החליט להיכנס לעובי הקורה ,כשהוא שם את מבטחו
בבורא עולם והחל לפרסם מודעות תיווך ...
ביום המחרת ,באתר נופש סמוך למנהטן ,מתרווח לו גוי עשיר בכורסא מרופדת,
ואת עינו צדה מודעה קטנה שהופיעה באחד העיתונים' .למכירה ,מבנה גדול ונאה
בלב מנהטן ,במחיר מציאה  .40,000,000$כניסה מיידית!' הגוי מביט במודעה,
ולפתע גואה בו גאוותו ,כשהוא מחליט לרכוש את המבנה! הוא מתקשר למס'
הטלפון המופיע במודעה ,ומבקש לשלוח את עורך דינו לבדוק את העסקה
מקרוב .עוד באותו היום מגיע עורך הדין למקום ,בודק
את העסקה ,וכשהוא מעניק אור ירוק – הגוי העשיר
לא מהסס ,ומעביר את מלוא התמורה לחשבון
הבנק של המוכר ,כשמיודענו גוזר קופון תיווך
נאה בסך מיליון ומאתיים אלף דולר!
כן!  1,200,000$בעסקה הראשונה שניסה,
ובשיחת הטלפון הראשונה! והם היו הסנונית
הראשונה שבישרה על כך שיש כאן מתווך בעל
שם טוב והצלחות גדולות ,שהצליח למכור בניין
שהמתין לקונים תקופה ארוכה ,ומכאן ואילך דרך

סיפר יהודי על כך שהוא שכר דירה ,ובהסכם שהוא חתם עם בעל הבית
הוסכם שאם הוא מודיע לו בזמן מסוים ,הוא יכול לצאת גם לפני סוף זמן
השכירות .ובאמת אותו יהודי מצא דירה טובה יותר והודיע בזמן שהיה צריך
על פי החוזה לבעל הבית שהוא מפנה את הדירה אחרי  11חודשים ,ומכיוון
שהוא נתן לו  12צ'קים ,הוא מבקש מבעל הבית להחזיר לו את הצ'ק הנוסף.
בעל הבית החליט מסיבותיו שלא להחזיר את הצ'ק ,והשוכר הגיע למורנו
ורבינו לשאול אותו מה אפשר לעשות ולהתייעץ אולי כדאי לו לתבוע את

כוכבו והוא הצליח מאוד בעסקיו ,עד שהתעשר עושר רב!
וגם אז ,כפי שמעיד הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ' שליט"א אשר הביא את
הסיפור מכלי ראשון ,לא גבה לבו ולא רמו עיניו .הוא אמנם התעשר ,אך תמיד
הוא חוזר ומשנן :הכל בזכות הבטחון בבורא כל עולמים ,רק הוא יכול להקים
מעפר דל ,להרים מאשפות אביון ,להוביל את סדרי עולם באופן כה פלאי ,עד
שהבוטח אמש מתוך עוניו – הוא הבוטח היום מתוך רוב עושרו!
אכן כן! רבים מאיתנו עוברים קשיים בחיים ,אם בנושאי פרנסה ואם בעניינים
אחרים .זה לא קל ,לפעמים זה ממש מטריד או מדאיג ,מעיק או מציק .אולם
תמיד תמיד – ההישענות על בורא עולם ,הביטחון בו ,האמונה התמימה בעוצמתו,
ההסתמכות עליו ורק עליו – מרגיעה ,ממלאת שלווה ,מעניקה שקט נפשי,
ופעמים רבות – גם פותחת פתח לישועה! הבה נתחזק במידת הביטחון' ,שער
הבטחון' בחובת הלבבות מלא במבועי עוצמה ובטחון ,יש בהם די גם בשבילנו.
הבה נלמד על נושא הבטחון ,נעסוק בו ,נחדדו בליבנו – ונזכה לראות בחסד
ה' ובישועתו ,מתוך אמונה ובטחון!
הכל קצוב לו לאדם
סיפר הרב הצדיק רבי אלימלך בידרמן על אברך כולל שהחל לכתוב על קלף
– סופר סת"ם ,כפרי ביכורים הוציא מתחת ידו מגילת אסתר ,אלא שהתוצאה,
לפחות על פי חוות דעתם של סוחרים שראו את המגילה – היתה נוראית .שום
סוחר לא היה מעונין לנסות ולמכור אותה ,גם לא לאחר שהאברך העלה את
האחוזים הנאים שהם היו אמורים להרוויח אם יצליחו למכור אותה עבורו ,בצר
לו ,החליט אביו להטות שכם לבנו ורכש בעצמו את המגילה ,לאחר מכן פנה
אל ידידו שהיה סוחר סת"ם ואמר לו תיקח בכמה שאתה רוצה ,העיקר תיקח,
מצדי תמכור בח"י שקלים.
אותו סוחר שהיה בדרכו לאמריקה למכירת מגילות אסתר לאנשים משופעים
באמצעים ובעלי ממון רב ,תחב את המגילה עמוק עמוק במזוודה תוך שהוא
עוצם את עיניו בדביקות ומכוין לשם מצוות גמילות חסד ושבזכותה יצליח
במסחרו .הוא מגיע לאמריקה ומסובב על בתי העשירים שהזמינו אצלו מגילה,
אחד מהם לא היה מרוצה כלל מהמגילות המשובחות שהביא עמו הסוחר.
לפתע הוא מבחין במגילה שתחובה עמוק' ,למי אתה שומר את האוצר המוחבא
שם?' שאל' .אתה מוזמן להתבונן בה' השיב ,תוך שהוא מתכונן לתגובת של
אכזבה אם לא יותר מכך ,ופורש את המגילה על השולחן.
הוא מביט בפני לקוחו ולתדהמתו הוא שומע אותו אומר בהתפעלות ,כזאת
מגילה אני רוצה! זו מגילה שאני מחפש! 'אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה',
חושב לעצמו הסוחר .מה המחיר שאתה דורש תמורתה? הוא שומע את קולו
של בעל הבית - 2500$ .השיב בלא להניד עפעף.
בעל הבית הוציא חיש מהרה את הסכום המדובר והעבירו לסוחר המגילות
שלא היה מסוגל להתאפק ושאל :מה מצאת דווקא במגילה זו? ענה לו הסוחר,
כל המגילות שהראת לי היו אכן יפות ומרשימות ,אך הם נתנו לי הרגשה של
משהו בלי נשמה ,הכל מדויק ומסודר ,כל השורות מתחילות ומסתיימות שווה
בשווה ,כאילו הודפסו במכונה ,אבל מגילה זו ,האותיות לא ממש אחידות,
המראה פחות מדויק ,אך ניכרים מעשי ידי אדם שהשקיע רבות בכתיבת מגילה
זו ,ובודאי גם את ליבו ,לכן חפצתי דווקא במגילה זו.
בעל הדירה .מורנו הרב ייעץ לאותו יהודי להאמין בה' ולדעת שהשם יתברך
הוא זה שלא רוצה להחזיר לו את הצ'ק ,וכדי להוכיח לה' שהוא יודע שזה
הוא ולא בעל הדירה ,שיקנה לבעל הדירה מתנה.
השוכר קיבל את עצת הרב ,הלך וקנה לבעל הדירה מתנה ,ואמר לו שהוא
מעריך את כל התקופה שהתגורר בדירה שלו .בעל הדירה שראה שבמקום
לריב איתו ובמקום מלחמות בבתי משפט השוכר עוד הולך וקונה לו מתנה,
התבייש מאוד במעשיו ומיד החזיר לו את הצ'ק .כל אחד מאיתנו צריך לדעת
שאם הולכים בישרות ובאמונה עם עצות התורה הכל עתיד להסתדר!
יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל b0526558387@gmail.com :או בוואטסאפ052-3978629 :
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רבי משה פינשטיין זצ"ל
סיפר אחד התלמידים ,שהסיע את פוסק הדור הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל
בהתנדבות ,במשך תקופה ארוכה ,שכידוע ,היה זמנו דחוק ורגעיו ספורים,
מדודים ומדוקדקים .באחת עשרה בלילה עלה על יצועו ,ובשלוש לפנות בוקר
קם לסדרי לימודו ,ההוראה בישיבה ,המון תשובותיו להלכה ,עריכת ספריו
הרבים ,ויחד עם זאת נשא במשא הכלל .פעם השתתף באספה חשובה עם רעיו,
מנהיגי יהדות ארצות הברית ,הגאונים רבי אהרן קוטלר ורבי יעקב קמינצקי
זצ"ל .לבנו את הטעון ליבון ,הכריעו בנושאים שעמדו על הפרק ,ובשעה עשר
ביקש רשות להפרד .נכנס לרכב ,ובקש לנסוע לאולם שמחות פלוני .נערכת
שם חתונה.
התעניין הנהג" :חתונת תלמיד?" ,ורבי משה השיב" :לא" .שוב שאל" :בן
משפחה?" ענה הרב" :אילו היה זה בן משפחה היתה הרבנית מצטרפת" .הנהג
לא שאל עוד .הבין שזה איזה מקורב ,מעשים שבכל יום .לפעמים פקד שלוש,
ארבע וחמש חתונות בערב .נכנס ,איחל וברך ,שימח וריגש ,ופנה לשמחה הבאה.
כשהגיעו החנה את המכונית ויצא ללוותו .איזו התרגשות עורר בכניסתו.
המחותן חרד לקראתו ,ורבי משה הרעיף עליו ברכות מאליפות" .אני מצד
הכלה" ,הציג הרב את עצמו" .קרוב שלה ,ומכיר אותה אישית .זכיתם באוצר,
דעו להעריך אותו!" ,והנהג שומע ומשתאה .גם המחותן יצא מגדרו" :לא ידענו
שהרב קרוב ומקורב ,היינו מזמינים אותו לחופה!" ,ורבי משה ענה" :בשמחה
הייתי משתתף ,אבל אני בא מאסיפת רבנים חשובה בענייני הכלל .עזבתי לפני
שהסתיימה ומיהרתי לכאן!"
מיד ליווהו לשולחן ה'מזרח' ,ושלא כמנהגו ישב זמן רב .תור ארוך השתרך לאחל

תשבץ
לפרשת
משפטים

 .1אותה רוצעים במרצע.
 .2מילה נרדפת למילה "יריבו".
 .3אסור לתת או ליטול אותו.
 .4אסור לצער אותו.
 .5שמו של חג השבועות (ב' תיבות).
 .6אסור לבשלו בחלב אמו.
 .7מצווים אנו לא להחיות אישה זו.
אם פתרתם נכון את התשבץ תקבלו
את ציווי ה' בפרשה "

לו 'מזל טוב' ,שהרי קרוב משפחה הוא ,וכל אחד מהמוזמנים הציג עצמו ,פרט
קרבתו והביע שמחתו ,שעכשיו מחותן הוא עם גדול הדור .ורבי משה מתברך
ומברך בסבלנות ומאור פנים ,וממתין בסבלנות עד שהחתן והכלה יצאו מחדר
היחוד .ואז ,לצלילי התזמורת ,קם ורקד עם החתן .ההתלהבות הרקיעה שחקים.
שב ושבח באזני החתן את הכלה וייחוסה ,אישיותה ותרומיות מידותיה .נפרד
בברכות מבעלי השמחה ופנה אל ילדה קטנה" :התואילי נא לקרוא לכלה,
לבקשה לגשת אל המחיצה!?"
הכלה ניגשה ,ורבי משה ניגש בלוויית הנהג אל המחיצה .התרגשה כל כך.
אמר" :הלא קרובתי את ,חייב הייתי לבוא .למשפחה יפה נכנסת" ,וברך בלי
די ,כשהכלה דומעת ומתייפחת ועונה 'אמן' בכל ליבה ולאחר מכן חזר לרכבו.
"אפשר לשאול שאלה?" ,ביקש הנהג .הרשות נתנה" .בדרך לאולם אמר הרב
שאין זו משפחה .והראיה ,שהרבנית לא באה"" .אספר לך" ,ענהו הרב וכך סיפר.
לפני כמה ימים ישבתי ולמדתי .הרבנית נכנסה' :הגיעה כלה ורוצה להתברך',
הוריתי שתבוא ,ברכתיה בכל לב ושבתי לתלמודי .כעבור כמה רגעים נכנסה
הרבנית ,וסיפרה שהכלה עומדת בפרוזדור ומתייפחת .אינה יודעת מה הענין,
והכלה מסרבת לומר .בקשתי שתכנס .נכנסה בוכיה וספרה שהיא ירושלמית ,בת
הישוב הישן ,והוריה עניים מרודים .אין להם פרוטה לפרטה .שידכוה עם בחור
אמריקאי ממשפחה אמידה ,שהודיעה שכל ההוצאות עליה ,בתנאי שהחתונה
תיערך בארצות הברית .באין ברירה הגיעה ,אבל אין לה כאן איש .בכיה גבר.
היא נכנסת למשפחה זרה וענפה ,מלוכדת ומאוחדת ,והיא תלושה ובודדת...
שאלתי' :ומה בידי לעשות?!' .אמרה' :שהרב יגיע לחתונה ויציג עצמו כבן
משפחתי ,מיד יעלה ערכי בעיניהם ויתחסו אלי בכבוד ובהערכה' .תמהתי' :איך
אשקר ואגנוב דעת הבריות ,חלילה?' .אמרה' :רבי ,וכי יש לך אדם בישראל
שאין לו גואל?! שאין לך מי שאין לו קרוב ,כל זמן שלא כלו בני יעקב .אם כך
קרובה אני ,גם אם קרובה – רחוקה .ניחא ,הוציאה מתיקה הזמנה ונתנה לי"...
נשארה שאלה אחת לנהג" :הרב הגיע ,אפוא ,להציג עצמו בפני משפחת החתן
כקרוב של הכלה מה ראה להתעכב ולשלוח לקרוא לכלה ,להמתין לה ולברכה?
הלא כבר התברכה מפיו!" .ענה לו הרב בנועם שיחו" ,היא בקשה שאבוא ,היה
חשוב לה שאבוא ,בעוד שעה-שעתיים תסתיים החתונה ,ולבטח תשאל את
בעלה האם הייתי ,ותשמח .אבל במהלך האירוע ,תהיה לפותה שעה-שעתיים
בספקות .אמנם משמחים אותה ומחוללים סביבה ,אבל אינה רגועה ,אינה
שמחה לחלוטין .אם אני יכול לחסוך ממנה שעה של מתח ,לא אעשה זאת!?"

משנכנס
אדר
מרבים
בשמחה
רופא אומר לו
ה
אדם שמן הולך לרופא ,ה על המשקל
שקל ,הוא עול
תעלה על המ
ת הבטן ,אומר
קא
והרופא רואה אותו מחזי קל ישאר אותו
מש
לו הרופא ,זה לא יעזור ה מנסה לראות
השמן :אני רק
דבר! ענה לו
של המשקל.
את המספר

תשובות לחידה משבוע שעבר:

תהיו לי"

איש אחד ראה קבצן עם
שני כובעים ,האיש לא עמד
בזה ושאל" :למה יש לך שני
כובעים" ,הקבצן ענה לו":
פתחתי עוד סניף"
שאלה
 מה משותףלפורים ו
תשוב ליום הבחירות?
ה
ל
מחרת ,כולם
מורידי
ם
א
ת המסכות
ומתגלה
ה
פ
ר
צו
ף האמיתי!

בעד ארבעה בנים
לאדם מסוים היו  4בנים כולם בגילאים שונים בין  2ל.16-
לפני שנה היה ריבוע גילו (הגיל כפול עצמו) של הבכור שווה
לסכום הריבועים של גילאי שאר האחים .בעוד שנה יהיה
סכום הריבועים של גיל הבכור והבן הקטן שווה לסכום
ריבועי הגילאים של שני הבנים הנותרים.
מהן גילאי הילדים?

תשובה:
הגילאים הם12,10,7,3 :
לפני שנה הגילאים היו11,9,6,2 :
81+36+4=121
בעוד שנה הגילאים יהיו13,11,8,4 :
169+16=121+64
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זמני תפילות ושיעורים
ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

תפילות ושיעורים בשבת קודש
		
מנחה ערב שבת

( 16:55כ 30-דק' לפני השקיעה)

		
שחרית הנץ החמה

( 05:15כ 65-דק' קודם הנץ החמה)

		
שיעור בהלכות נידה

 30( 07:00דק' לפני תפילת שחרית)

		
שחרית מנין ראשי

07:30

		
תהילים לבנים

( 12:30אליהו קורן  ,2משפחת פרג'יאן)

		
שיעור הלכה ,שו"ע

( 13:30חושן משפט)

		
מנחה מנין א

14:00

		
שיעור מוסר

14:30

		
מנחה מנין ב

( 15:15בסוף השיעור)

		
שיעור הלכה

( 17:30בשקיעה)

ערבית של מוצ"ש

( 18:00עם צאת השבת)

אבות ובנים

( 18:20לאחר ערבית של מוצ"ש)

תפילות לימות החול
שחרית הנץ החמה
שחרית מנין ב'
שחרית מנין ג'
שחרית מנין ד'
		
מנחה
ערבית מנין א'
ערבית מנין ב'

שיעורים  -בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב  -עיון באגדות חז"ל
		
יום ראשון
אמונה ובטחון
		
יום שני
פרשת השבוע  /הלכה  /ענייני יומא
יום שלישי
ליקוטי מוהר"ן  /רבינו נחמן מברסלב
		
יום רביעי
הלכות שבת/מועדים
יום חמישי
פעילויות לנשים
יום שלישי

פעילויות לנשים בשבת
		
תהילים לבנות

( 13:00בביה"כ חסדי שמואל)

		
שיעור לנשים

 13:00מפי מו"ר שליט"א

( 05:35כ 45-דק' קודם הנץ החמה)
07:00
( 07:30בישיבה הודו ב)7:45
08:15
17:10
סמוך למנחה
בתום השיעור המרכזי

 20:45שיעור בחסידות
מהרבנית חנה בקרמן תחי'
 21:00שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ
היהדות  -א .פורמן

יום שני
		
פעילויות לילדים
 18:00מתמידים לילדים ,משניות,
יום שלישי
תהילים ,סיפורי צדיקים ועוד .הגרלות ופרסים למשתתפים

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:
יום ראשון

 18:15ביה"כ "איילת השחר" ,רחוב מצפה ,גבעת זאב
 20:45ביה"כ "ספרא" ,רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

יום שני

 17:30ביה"כ "מוסיוף" ,רח’ יואל ירושלים
 21:30לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות" ,רח’ קצנלבוגן  81ירושלים

יום רביעי

 18:00ביה"כ "בורכוב" ,רח’ פישל ירושלים
 21:30ביה"כ המרכזי ,רחוב הקטלב הר גילה

יום חמישי  18:00ביה"כ "אבני החושן" ,רחוב אבני החושן ,מעלה אדומים

מוצ"ש

 22:00ביה"כ "קול יעקב" ,רחוב הנביאים  ,22מודיעין
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המודעות הפרסומיות לקריאה בימי החול בלבד!

