
  
דבר הרב

הקב"ה יכול לומר חוקה חקקתי, גזרה גזרתי 
ואין אתה רשאי להרהר אחריה. השאלה היא 
האם אנו המורים וההורים יכולים לומר כך. 
לתשובה,  מצפה  הוא  שאלה  השואל  ילד 
בעידן התקשורת המפותחת כיום ילד שלא 
אותה  ימצא  הוא  מההורים,  תשובה  יקבל 

במקומות אחרים ולא תמיד תשובה שהיינו 
רוצים שיקבל. אפשר להגיד לילד ,לא יודע' 
,ככה' אל לא להפוך זאת  לו  ולעתים לומר 
שלו  ברמה  לילד  להסביר  עדיף  לשיטה, 
יש  שאלה  שלכל  יידע  כך  קטן.  שהוא  אף 

ביהדות תשובה וטובה.

שלכם בשמחה ושבת שלום,

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

עלון מס’ 157כניסת שבת: 19:21 יציאת שבת: 20:34

"זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא 
שבעת ימים"

שאלה: האם מותרת הכניסה לכהנים בקברי צדיקים או לא?
לקברי  להיכנס  להם  מותר  שכהנים  לכך  מקורות  יש  באמת  תשובה: 
בפרשנות  אלא  בפסיקה  עוסקות  אינן  המקורות  מן  מרבית  אך  צדיקים, 
שהרי  אסור  שהדבר  מובהקת  ראיה  יש  מהתורה  ובאמת  ולגמ'.  לתורה 
בפרשת בהעלותך התורה אומרת והאנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, 
באו למשה בטענה שהם היו טמאים בקרבן פסח, ולמה נגרע, ולמה נפסיד, 
ומכאן בא פסח שני. והם הרי טפלו בארונו של יוסף הצדיק, מכאן שקברי 
צדיקים מטמאים. ובגלל זה יש אומר שמותר ללוות צדיק לקבורה וכפי 
שמצינו אצל רבי יהודה הנשיא, אך לא לאחר קבורה. ובאמת התוס' שם 

אומר שזה היה משום כבוד הנשיא.
ומרבית  מטמאים.  כן  צדיקים  שקברי  מהגמ'  ראיות  הרבה  יש  ואמנם 
הפוסקים אסרו כניסת כהנים לקברי צדיקים כמו בעל פאת השלחן תלמיד 

הגר"א, שדי חמד, שו"ת יחוה דעת סי' נח',הגרש"ז אוירבאך. ועוד.

הלכה בפרשת חקת – כהנים בקברי צדיקים

הרב מאיר סגרון

זמני תפילות
זמני תפילות

בית כנסת מרכזי
ערבית שבת - 19:45
שחרית שבת- 8:00

מנחה שבת- 
א' 13:00
ב' 17:00
ג' 18:00

אבות ובנים 17:30
ערבית מוצ"ש - 20:34 

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 19:30

שבת- בשעה 12:00 

פרשת חקת ד' תמוז תש"פ

להיכנס לבית הכנסת ללא מסיכה כנדרש. וד' יחוס עלינו במהרהנגזר עלינו להמשיך בכללים לשמירת בריאותינו, ולכן אין ציבור יקר!

רפואה שלמה,

מרפא לצמא

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

רימון הוא סוג של תרופת פלא, שכן לכל חלק שלו יש 
עצמו. ולמיץ  לגרגירים  לקליפה,  תרפויטיות:  סגולות 
הרמב"ם כתב שניתן להשתמש בקליפת הרימון לעצירת 
ואחריו  שלשולים,  לעצירת  שלו  ובמיץ  מפצעים  דימום 
כדי  רימון  לאכול  לנכדיה  המליצה  סבתא  כל  כמעט 

להתחזק.
הרימון מיטיב עם הלב, במחקר שנעשה בקרב 20 חולים 
עם לחץ דם גבוה ששתו כוס אחת של מיץ רימונים ביום 
הדם,  בלחץ   6% של  ירידה  אובחנה  שבועיים,  למשך 
 ACE בירידה של כ-40% בפעילות האנזים  גם  שלוותה 

שמעלה את לחץ הדם. 
הרימון נוגד חימצון מאוד עוצמתי ,הוא עשיר בפלבנואידים 
של  התפתחות  ומונעים  החיסון,  מערכת  את  שמחזקים 

תאים סרטניים, כמו סרטן הערמונית וסרטן העור
הרימון טוב בכאבי גרון

הרימון עשיר מאד בויטמין C ובחומצת שומן בעלת יכולת 
אנטי חיידקית חזקה. לכן, גרגור של מיצוי רימונים יכול 

לעזור לכאבי גרון
ולכן הוא גם שומר על בריאות הפה והחניכיים

ממלא את מאגרי הברזל
במיץ הרימון נמצא ריכוז גבוה במיוחד של ברזל שנספג 
ולמי  לידה,  אחרי  או  בהיריון  לנשים  ומומלץ  בקלות 

שסובל מאנמיה.

אז איך נהנים ממנו?

ולכריכים  לסלטים  הגרגירים  הוספת  גרגירים:  אכילת   •
ותבשילים.

•  שתיית מיץ או יין רימונים.
לסלטים,   - במטבח  לתיבול  רימונים  בתרכיז  שימוש    •

תבשילים, כריכים.
• חליטה של קליפת הרימונים.

מירב בן יוסף

הרימון במסורת הרפואית

מירב

תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
ילדים מספרים על עצמם 12/חיים ולדר:

 ספר חדש של חיים ולדר הידוע בסיפוריו המרתקים 
שכמעט כולם אמת.

מחשב מסלול מחדש-
המדריך לשינוי הרגלים/הרב יצחק פנגר:

להרגלים יש כוח עד שאנחנו מרגישים חסרי אונים 
מולם.. כיצד אפשר לצאת לחופשי מאזיקי ההרגל 

שמשעבד אותנו? מדריך שלם לכל העבודה של שינוי 
הרגלים ורכישת הרגלים חיוביים

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

מתנהגים  ישראל  עם  הקלוקל".  בלחם  קצה  "ונפשנו 
בכפיות טובה ומכנים את המן "הלחם הקלוקל". קלוקל- 
והם  באברים  נבלע  היה  המן  וקל.  קל  קל.  מהמילה  בא 
שקלוקל  אומר  הטורים  בעל  "כבד".  יותר  משהו  רצו 
רבו  אברים.  ברמ"ח  נבלע  שהיה   – רמ"ח  זה  בגימטריה= 
של החת"ם סופר- בעל ספר "פנים יפות", כותב שבלחם 
הקלקל בגימטריה זה משה. התלונה היתה על הנהגתו של 
משה אבל בעצם היא מכוונת לא פחות לקב"ה- והדברים 
ובמשה...".  באלוקים  "וידבר העם  בפס' עצמו:  מפורשים 
מילה  של  מהכפלה  שמורכבת  מילה  של  כזאת  תופעה 
אחרת- איננה כה נדירה, ואנו מוצאים אותה פעם נוספת 
ער  מערוער...".  עמון(  בני  את  )יפתח-  "ויכם  בהפטרה: 
ָער  נטה לשבט  נחזור לפרשתנו: "אשר  זה ער-  וער. מה 
את  מוצאים  שאנחנו  אומרת  זאת  מואב".  לגבול  ונשען 
ערוער- במואב,  )ער-  מואב  אצל  וגם  עמון  אצל  גם  ער 
ושם  עריות.  גילוי  שניהם-  של  השורש  ומהו  בעמון(. 
ימותו!    ערירים   – דודתו(  עם  ששוכב  מי  )בעניין  נאמר 


