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  טופס הרשמה לחברת הביטוח מזכי הרבים
  "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה"

  "להגדיל תורה ולהאדירה " להקריא למשפחה סביב השולחן בארוחת השבת 

  ה"תשסה חַלַּשּבְפרשת   166' קֹול ָהָרָעם מס
  סינים על תפילין מצאו ההלא יאומן כי יסופר מ

נסעתי לתל אביב לבקר ,  אבל עובדה שהדברים מגיעים אלי,אני לא יודע למה זה קורא לי
יא הו ?שאלתי על מה את מדברת? את אבי ושם שואלת אותי מישהי שמעת על התפילין

 לי כי יש לחברה שלה משהו שנכתב בירחון רפואה סינית על התפילין ומיד כל סיפרה
 ראיתי ו וכשקיבלתי אותמיד והכרחתי אותה להביא לי את כתב העת ,האנטנות שלי עבדו

  !! משהו ממש מדהים לא יאומן כי יסופר
    הסינים מצאו שיטת טיפול רפואית במחטים ?מי לא מכיר אצלנו את נושא המחטים הסיניות

 du 24 duועל ידי הדיקור הם מרפאים והסינים מיפו את כל הנקודות בגוף ונתנו להם שמות 
23 du 70  וכן הלאה והנה בירחון הרפואה הסינית בשם  journal of Chinese medicine 

ים ה יצא בפרסום מד, שכל מי שמחשיב את עצמו בנושא הדיקור הסיני בעולם מנוי עליו
ורנל עוסק לא פחות ולא יותר ' של הז70מאמר המרכזי בגיליון מספר ה?? פשוט מדהים

מר קובע נמרצות כי נקודות המגע והלחץ של תפילין של ראש  המא.בתפילין של עם היהודי
ניתן לרומם "ותפילין של יד מכסות בדיוק את אותן הנקודות שעל ידי דיקור בהן במחטים 

נקודות שמכסות הומאחר ומדובר בגוי שכתב כי "  את הרוחניות ולטהר את המחשבה
ת הדיקור חופפות את הנקודות נקודו" ואילו אני מגדיר את זה ככה .התפילין זהות לדיקור

במאמר מפורטים כל הנקודות הדיקור החופפות את נקודות " שבא היהודי מניח את התפילין
המגע של התפילין של ראש מקדימה ומאחור ואת נקודות המגע של תפילין של יד על 

 ולדעת המומחה הכותב את המאמר הן הנקודות ,הקיבורת ולאורך האמה ועל כף היד
לשמן מניחים היהודים את "ביכול כ באקופונטורה להשגת אותן מטרות שתהייחודיו
והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך כי בחוזק יד "מעבר לנאמר בתורה  "התפילין

אני מצרף לכם דף אחד מן המאמר עם נקודות הדיקור .  פשוט מדהים"ממצרים' הוציאנו ה
   אליההמאמר המלא נמצא אצלי המעוניין לראותו יפנ החופפות את התפילין

 uziliron@walla.co.ilהמעוניין לקבל את העיתון באימייל ישלח הודעה ל   שבת שלום עוזי עזרא מזרחי

  פסוק השבוע

  אבות. מ  מוציאין את האדם מן העולםהכבודהקנאה התאווה ו

  http://www.myib.co.il/hor.htm מאתר  עוזי עזרא מזרחישבת שלום בברכת  
שלמה שילו בן , קלין'מרים בת ג, מיה מילן, אברהם שניר בן עדנה, אורית בת סימה ,ו"חנניה בן רחל הי, נהוראי יעקוב ישראל בן עליזה לרפואת

    .הו עמרם בן אלי.נעמימרדכי בן . אריה בן דבורה. מוטי בר ששת. גרציה בת אלגרה:  דוד בן חנה, יואל יומטוביאן בן גילה, שרה 
  .ולרפואת כל חולי עמו ישראל ולהצלחת כלל עם ישראל ובתוכם מתפללי בית הכנסת הדר יעקוב

ברכה בת ,  אסתר בת סימה. אתי בת רחל. יוסף בן יפה. אורית בת סימה,  בת אסתרלרוויט. לני לינדה בת מרים, :ולזיווג של כל בנות ישראל ובכללן
  .הרב יהושע בן יונה לזרע בר קיימאולהצלחת  ,כל מעשה ידיו ולזרע בר קיימא אמןאלכס אברהם בן אברהם ב ולהצלחת. י'ריצ

מרדכי בן  ,ליאורה בר ששת בת רחל, בכורה בת שימחה בונה בת אסתר,  ,שושנה בת שימחה ,אסתר בת רחל: עם ישראל ובכללםלעילוי נשמות
 , עזרא בן חנה,ויקטור בן סול ,בן שמחהקסוטו סולי ,  יוסף יעקב כהן בן נעימה ,יוסף בן בונה, דוב בסירי, יואל סולומון בן פולה הודיה, עישה חזן

, לינדה בת פרידה ,יצחק הכהן בן חולה, דוד יפרח בן עליה , מיכאל פחימה בן סימי, רז בן אורה, רבי אהרון הכהן בר מרים , ,ד"ברוך בן פרידה הי
   . ולכל נשמות בית ישראל שאין מי שיזכירן.  גולי מסיקה ,  זוהרהסוליקה בת ,מרי בת סול,  שמחה בת רחל,פרידה בת פרחה

  !לזרע בר קיימא למנחם ולירון מועלם אמן

  לעילוי נשמת ויקטור בן סול
   מתפללי בית הכנסת הדר יעקבאחדות עם ישראל ול !!!!!!לביאת משיח צדקנו לאלתר

ותבואו על הברכה  נא !!!! כל מקום שאפשרקול הרעם נא  להפיץ ב"  חברת הביטוח מזכי הרבים"הוצאה לאור 
  לשמור על קדושת הגיליון
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