
  
דבר הרב

שו”ת

תפילות ושיעורים לילדים

יתרו בפרשה נותן הצעת ייעול למשה רבנו. ונשאלת השאלה - מדוע משה 
רבנו לא חשב על רעיון כה פשוט, קודם לכן? התשובה היא שמדובר עדיין 
בתקופה שטרם קבלת התורה ואין אנשים או מעט מן האנשים היודעים את 
חוקי התורה . וזו למעשה התשובה שנתן משה ליתרו כששאל אותו: מדוע 
אתה יושב כך לבדך? ועונה לו משה רבנו להודיע את חוקי הא-לקים וכו’. 

הכל עדיין באופן של חוק, שאין יודעים את הנימוקים והטעם. 
ובאמת כלפי הדיינים, שרי המאות והחמישים, יש להם להבין ולדעת את 
הטעם. אך יתרו הסתכל מבחינה פרקטית מעשית, כלפי האדם, שיש לקיים 
בין אם מובן הדבר ובין אם אינו מובן. ואין לתלות את העשיה של המצוה, 

בהבנה. ולגביו אין הבדל חוק למשפט.

הרב מאיר סגרון
שלכם בשמחה ושבת שלום

ש.  האם מותר לומר לגוי באופן שיש הפסד מרובה, או במקום צער?

ת. שאלה: תשובה: כתב מרן השו”ע סימן שלד’ ס”ב: ויש מתירים 
לטלטל מעות ודברים המוקצים כדי להצילם מפני הדליקה או מאונסים 
הבאים לגזלם, דבמקום פסידא אין לחוש לאיסור מוקצה. ויש אוסרים, 

ואפילו לומר לאינו יהודי לטלטל סחורה הנפסדת מחמת גשמים יש 
מי שאוסר. וכתב שם המג”א שהוא דווקא במקום הפסד גדול. ואף זה 

להתיר איסור דרבנן ע”י גוי, ולא איסור תורה.ע”כ ואילו באותו סימן 
בסעיף “ כותב מרן השו”ע שמותר להציל סחורה העלולה להיפסד 

מהגשמים. ע”י רמיזה לגוי. ואמנם רבים המחמירים בזה. מכל מקום 
רבים המקלים כדעת המג”א שבמקום הפסד מרובה מותר לרמוז לגוי 

לעשות מלאכה דרבנן. וכן דעת מרן החיד”א, החיי אדם, וכן דעת משנה 
ברורה בסימן רמז’ ס”ק י”ח. 

ועוד אמרו הפוסקים שזה דווקא במקום הפסד ממש, ולא בהפסד קל 
או במניעת ריווח.

לסיכום: מותר לרמוז לגוי לעשות איסור דרבנן במקום הפסד גדול 
או צער גדול.

שבת פרשת יתרו- כ”א שבט תשע”ז

זמני תפילות
בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה 
ופעילויות לילדים:

ימי חול:
שחרית: 06:00, 07:15

מנחה: 17:00
ערבית: 18:00, 20:00

שבת:
מנחה: 12:30, 16:00 )בני עקיבא(

ערבית: 18:04

10:00 - תפילת ילדים בגן אחווה
12:00 - שיעור הרב אביזוהר

13:15 - תהילים אצל משפחת חזיזה
15:00 - תהילים בבית הכנסת המרכזי 

          עם רחל חכמון
אבות וילדים- בצאת שבת מיד לאחר ערבית

עוז בנות: פעולת שבת
בשעה 15:00

עוז בנים: פעולת שבת
בשעה 15:00 

צוות העיתון: רינת דבוש, יונת קרסנטי
עיצוב גרפי: חן בלמס

קבלת הודעות/ פירסומים/ מזל”ט וכתבות עד ליום שלישי
midaonby@gmail.com

תושבים יקרים,
לנוחיותכם, ניתן לקרוא את העלון בכל עת

 באתר הישובי בכתובת:
www.bar-yochai.com

בימים א, ג, ה
מתקיים שיעור לילדים

של הרב אביזוהר
בין מנחה לערבית

בואו בשמחה

מירב

מרפא לצמאתולעת ספרים
מירב בן יוסףפנינה רחמיאן

רפואה שלמה

זה הבית שלי

בא להחליף ייעוץ עם איש מקצוע מוסמך כל האמור לעיל הינו בגדר המלצה בלבד ואינו 

כניסת שבת: 16:56 יציאת שבת: 18:04

דיני אמירה לגוי )ה(

נזלת אלרגית
נזלת אלרגית היא תגובה של מערכת ההגנה המקומית באף, במטרה 

למנוע כניסה של מזהמים שונים אל תוך מערכת הנשימה ובעיקר 
הריאות. 

סימנים )סימפטומים(: 
נזלת כרונית, גודש באף, התעטשויות מרובות, תחושת גירוי בחיך, 

אף ועיניים, צורך תכוף לנקות את הגרון כחכוח, שיעול תכוף, נחירות, 
כאבי סינוסים, דימום מהאף וכאבי גרון לעיתים תכופות.

התגובה האלרגית היא דבר נרכש. אדם חייב להיות חשוף לגורמי 
האלרגיה תקופת זמן מסוימת על מנת שהגוף יפתח את הנוגדנים או 

הרגישות כנגד אותם גורמים . 
הגורמים אלרגניים הנפוצים ביותר כוללים את קרדית אבק הבית, 

קשקשים ושיער של חיות בית, ג’וקים, פטריות טחב ואבקני פרחים 
שונים. 

הטיפול במחלה בראי הרפואה הסינית :
טיפול בדיקור או בצמחים בלבד לא נותן  מענה שלם לאלרגיה 

וכמובן שכל טיפול יהיה בהתאם לאבחנה ולמצב המטופל אך ישנם 
מיספר טיפים שבהחלט יכולים להקל:

1. תרגילי נשימה במטרה לפתוח את מרידיאן הריאות  5-10 דקות 
ביום בהדרגה יצרו שיפור במצב והפחתה משמעותית של כמות 

הנזלת- יש לשאוף לאט דרך האף בלבד עד שהריאות מתמלאות 
לגמרי, לעצור את האוויר בריאות למשך 3 שניות ולנשוף לאט לאט 

דרך הפה בלבד וחוזר חלילה.
2. תזונה נכונה מהווה מפתח משמעותי ביותר בהחלמה מנזלת 

אלרגית, במיוחד סילוק יוצרי ליחה מהתפריט כמו: מוצרי קמח לבן, 
סוכר לבן, שתייה ממותקת, מוצרי חלב מתוקים- מעדנים, שוקו ,מזון 

שמנוני ומטוגן וכו’... 
3. כאשר ישנה מעורבות רגשית כמו נטייה לתסכול, רגשות 

מודחקים, נירגנות וזעם כדאי להעזר בתחומי טיפול נוספים כגון: 
דמיון מודרך, ריקוד, פיסול, ציור וכו’...

אין דברים כאלה
כל מה שנראה כאילו לא יכול 

להתרחש במציאות, אך התרחש, 
מאוגד בספר מרתק שנקרא 

בנשימה עצורה!

בשפריר חביון
סיפור ילדותו של הסופר הרב 

חיים סבתו מקהיר לא”י ומפגש 
עם ילדים מארצות אחרות מלווה 
בסיפורים מהדור הקודם. כתוב 

בשפה העברית הגבוהה שהספקנו 
לשכוח...

תודה רבה למוריה ממן, שקמה רובין, שירה 
רחמיאן,שירה מדמון, נועה דיעי, נהורה אשרף, 

צוריה גלולה.שעזרו בשעת סיפור.

תודה מיוחדת ממש למספרת הסיפור השבוע: 
יהודית אסיאג! כולנו ישבנו מרותקים )כן, גם 

האמהות( תודה לך יקרה!

השבוע יהודית אסייג סיפרה לנו את 
הסיפור “כרובי רוכב על אופניים”, התכבדנו 

בכיבוד קל ועשינו יצירה נחמדה לסיום.

שעת סיפור


