
  
תפילות ושיעורים לילדיםדבר הרב

“כי תצא למלחמה על אויבך”. לא מדובר כאן 
על המלחמה בעזה, אלא באויב נצחי השוכן 
אתנו ביום יום, והוא יצר הרע. והוא בא לידי 

ביטוי בתאוות, ביצרים אפלים, בקנאה, בחשיבה 
לא נכונה. והעסק אתו זו מלחמה לכל דבר.

והתורה אומרת כי תצא למלחמה, אם תחליט לצאת במלחמה יזומה 
נגדו, אזי ,ונתנו ד’ א-לקיך בידך’ תזכה לנצח אותו. בימי חודש אלול, 

עלינו להילחם מול היצר, ונזכה לסליחה אמיתית ושלמה.
שלכם בשמחה ושבת שלום,

זמני תפילות בית כנסת מרכזי:

שיעורי תורה ופעילויות לילדים:

ימי חול:
נץ: בבית הכנסת האשכנזי

שחרית: 06:00, 07:15
מנחה: 18:30

ערבית: 19:30
שבת:

שחרית: 08:00
מנחה: 13:30, 17:00

מנחה בני עקיבא: 17:45
דף יומי: 16:15

אבות וילדים: 16:30
ערבית: 19:23

10:00 - תפילת ילדים
15:00 - תהילים בבית הכנסת המרכזי עם רחל חכמון

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’ 126כניסת שבת: 18:22 יציאת שבת: 19:23

13:00 - שיעור למבוגרים, בכתבי הרב קוק 
           מפי הרב מאיר כהן

17:00 -  שיעור תורה לגברים בתנ”ך מפי 
           הרב ידידיה בבית משפחת כהן נדב

18:45 -  שיעור תורה למבוגרים, בהלכה 
           מפי הרב סגרון 

נדבר בהלכות נדרים שבימים אלו אנו עושים התרת נדרים סמוך לימים 
הנוראים. ונדון בעיקר שאלות שאני נשאל בהם.

ראשית יש לדעת:  אמרו חז’’ל )נדרים כב.( כל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא 
רשע, שנאמר וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא. לכן יש להשתדל ככל האפשר 

לא לידור. ואם רוצה לידור יאמר בלי נדר
שאלה: האם נדר או שבועה בכתיבה, נחשב נדר שיש חובה לקיימו או להתירו?
תשובה: כתב הבן איש חי בשנה שניה פרשת ראה אות יד נדר או שבועה שלא 
הוציאם בפיו אלא הם כתובים בשטר הודאה וחתם בשטר - אין בהם ממש, ויש 
מחמירין בזה, ונכון לחוש לדבריהם, לכן ישתדל לחשוב עליו בעת התרת נדרים

שאלה: אדם שחשב לתרום או לעשות מצווה – האם חייב לקיים וזה נחשב 
לנדר?

תשובה: אם רק הרהר שיתרום וכדו’ ולא החליט בלבו אינו חייב לקיים, שהרי 
הפסוק אומר מוצא שפתיך תשמור ואז יש חיוב ועשית. ובאמת מרן השו”ע 
בחו”מ הביא בזה דעה נוספת על פי הפסוק נדיב לב יביאה, שיש לקיים נדר 

שבלב. ובהלכות נדרים יו”ד סימן רי’ כתב מרן שאין הנדר חל עד שיוציא 
בשפתיו. כיון שהפסוק נדיב לב יביאה מדבר כלפי הקרבנות ותרומה למקדש. 

אולם לדעת הרמ”א שמחשבה בלבד מחייבת ובפרט בענייני צדקה. ונכון 
להחמיר בנתינת צדקה היכא דאפשר.

הלכות נדרים

שיעור לילדים –הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה- בשעה 18:45

שבת- בשעה 12:00

הרב מאיר סגרון

שיעורים לגברים מפי הרב סגרון
יום שני: מיד אחרי ערבית-  סוגיות בשותי”ם-

בבית נהוראי
יום שלישי: מיד אחרי ערבית- הלכות בין אדם 

לחבירו- בבית נהוראי
יום חמישי: בשעה 20:00 פרשת השבוע- בבית 

משפחת שמעוני
יום רביעי בשעה 19:30 בבית משפחת ממן- שיעור 

אור החיים על הפרשה מפי הרב ידידיה אסייג

תולעת ספרים
פנינה רחמיאן

המלצות השבוע!
מחכה לתשובה/הרבנית ימימה מזרחי. 

ספר בהמלצת הבן שלי לילדים ונוער-
‘תעלומה בעין כרם’ עוזי קפלון:

ילד מאושפז בבי”ח, אח ערבי שמעורר חשד
 והכל יחד חובר לספר מרתק! תהנו :(

פינת הלשון
הרב יאיר פינצ’ובר

הפסוק הראשון של פרשתנו מלמד אותנו דבר גדול. כדי 
להגיע למצב של ניצחון במלחמה צריך קודם כל “כי תצא 
למלחמה...”. לא לחכות שהמלחמה תבוא אליך... תצא אתה 
למלחמה! )כך גם אומר בעל הטורים(. עוד דבר תמוה בפס’ 
זה: “כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה’ אלוקיך בידיך...”. 
המילה אויביך, פירושה- האויבים שלך, לשון רבים. אילו 
היה כתוב אויבך, הפירוש היה האויב שלך. האות י’ השניה 
המילה  את  שהופכת  זאת  היא  ב’(  האות  )אחרי  במילה 
ללשון רבים. לאור האמור: מדוע נאמר מיד אח”כ ונתנו... 
)לשון יחיד( ולא ונתנם? )או לחילופין ששניהם יהיו לשון 
לפניך  יפלו  שלך  האויבים  שכל  שמפרש  מי  יש  יחיד!(. 
רוב  אולם  מדי.  יותר  להתאמץ  צורך  בלי  אחד)!(,  כאיש 
הפרשנים מפרשים ש”ונתנו”- הכוונה ליצר הרע! וצריכים 
לדעת ששניהם נכונים, שהרי מתי יש רשות לאויבים להצר 
אולם  הרע.  יצר  של  ברשתו  נופל  האדם  כאשר  רק  לנו- 
כאשר הוא גובר עליו )גם אם היתה לו נפילה מסוימת בידו- 
שהרי אמרו חז”ל: לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע... 
מוטב שישאנה בהיתר...( מה סופו: “ונתנו ה’ אלוקיך בידך 
אפילו  אלא  עליו,  להתגבר  רק שתוכל  לא  שביו”!  ושבית 
אלו,  בימים  במיוחד  נכונים  הדברים  בשבי.  לקחתו  תוכל 

מירבימים של חשבון נפש, ימי הרחמים והסליחות.  

מרפא לצמא
מירב בן יוסף

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

חסרונותיו של הקפאין 
* ארגון הבריאות העולמי ממליץ לנשים הרות ומניקות להגביל את שתיית 
הקפה לשלוש עד ארבע כוסות ביום בלבד, כיוון שהקפאין פוגע בספיגת 
קשורה  להיות  עלולה  גבוהה  קפאין  שצריכת  נמצא  כן,  כמו  בגוף.  ברזל 
ללידת תינוקות במשקל נמוך. בנוסף, לדברי מדענים דנים, צריכת יתר של 
קפה בזמן ההריון עלולה להגדיל מאוד את הסיכון ללידת ולד מת; נשים 
בהריון ששותות לפחות שמונה ספלי קפה ביום מכפילות את הסיכון הזה. 
יש מי שטוענים ששתיית הקפה גם עלולה להשפיע על מזגו של התינוק.

* הקפאין בעייתי לאנשים עם בעיות בכיס המרה.
* הקפאין מעלה את רמת ההומוציסטאין בדם )החשוד כסמן לבעיות לב( 
ומוריד מינרלים והוויטמינים )כגון סידן ומגנזיום( על ידי כך שסופג אותם 

ולאחר מכך מופרש בשתן.
גיל  אחרי  לאוסטיאופורוזיס  המועדות  בנשים  לפגוע  עלול  הקפאין   *
המעבר. נמצא שצריכת משקאות שמכילים קפאין עלולה להביא לירידה 
במסת העצם ולעלייה בסיכון לשברים, עקב צמצום ספיגת הסידן במעי 
והגדלת הכמות שמופרשת בשתן ובצואה. עם זאת, בעשור האחרון נמצא 
שהתכונה הזו שמיוחסת לקפאין היא זניחה, ודי בתוספת של 1-2 כפות 

חלב לכוס הקפה כדי לבטל אותה.
* הקפה עלול להפריע לשינה.

* הקפה עלול לגרום לכאבי ראש, עצבנות וסחרחורת.
 3 * הקפה עלול להעלות לחץ דם. השפעת ספל קפה אחד נמשכת עד 

שעות ובעיקר נכרת בשעות הבוקר.
מצא  ג´ורנל´  מדיקל  ´בריטיש  בעיתון  ופורסם  בפינלנד  שנערך  מחקר   *
הסיכון  את  מכפילים  ביום  קפה  ספלי  מארבעה  יותר  שאנשים ששותים 
לחלות בדלקת פרקים, ואנשים ששותים לפחות 11 ספלים ביום מגדילים 

את הסיכון פי 15.
צריכה מומלצת 

כמות מתונה של עד 300 מ´ג קפאין ליום נחשבת לסבירה, אלא אם חלות 
התוויות נגד או הגבלות שונות. לשם המחשה:

תכולת הקפאין במשקאות שונים )כוס מתייחסת ל 190-200 מ´ל(: 
* קפה נמס נס כ- 80 מ´ג לכוס

* קפה פילטר, אספרסו או מפרקולטור כ-100 - 180 מ´ג לכוס
* תה מסוגים שונים )רגיל מסוג אולוג, ירוק ושחור( כ- 15-110 מ´ג לכוס

* משקה שוקו המוכן מאבקת קקאו בהתאם להוראות יצרנים שונים 1-10 
מ´ג לכוס

* משקאות אנרגיה המכילים קפאין או גוארנה 28 87- מ´ג לפחית המכילה 
250 מ´ל.

* משקה מסוג קולה )רגיל או דיאט( 10 - 70 מ´ג לפחית המכילה 330 מ´ל.
* שוקולד 6 - 45 מ´ג לחפיסה של 50 גרם.

* קפה נטול קפאין כ-4 מ´ג לכוס המכילה 190 מ´ל.
* תה נטול קפאין אינו מיוצר מעלי תה, אלא מחליטה של צמחים אחרים, 

שבהם אין קפאין.

האם קפה מזיק? – חלק רביעי

המשך בשבוע הבא..

פרשת כי תצא י”ג אלול תשע”ט

שבת
שלום


