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ֵעדָֹתיו  ְמרּו  ׁשָ ֲאֵליֶהם,  ר  ְיַדּבֵ ָעָנן  ַעּמּוד  "ּבְ
ְוחֹק ָנַתן ָלמוֹ" )תהילים צט,ז(

לסיום  האש  הפסקת  הסכם  חתימת  עם 
מבצע "עמוד ענן", עם ישראל מהלך שחוח, 
)על  בקרקע  הפנים  עם  ומתוסכל.  מאוכזב, 
משווע.  אונים  חוסר  בתחושת  הפנים...(, 
בתוככי הלב מקנן החשש, כי הרגיעה תחזיק 
מעמד זמן קצר ביותר. כאשר בזמן זה ארגוני 
הטרור יתחמשו בנשק משוכלל יותר, ובסיבוב 
יגיעו כבר לכל מקום  הלחימה הבא הטילים 

בארץ, היה לא תהיה.
המביך,  מהמצב  מגיעות  הקשות  התחושות 
שצה"ל - הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, 
העולה בכוחו ובחכמתו עשרת מונים על אנשי 
החמאס, הצבא המחומש במיטב הטכנולוגיה 
יכול  אינו  גרעיני,  כור  ו...  המתקדמת 

טרור  מול  לעמוד 
הטרור  פרימיטיבי. 
טילים  משתולל, 
נורים עד תל-אביב 
אזרחים  וירושלים. 
נפצעים  תמימים 
מיליוני  ונהרגים. 
אזרחים חיים בפחד 
וסדר  ובבהלה, 
יומם משתבש, ואין 
ישראל  למדינת 
להגן  אפשרות 
מתסכל,  זה  עלינו. 

זה אפילו מתסכל מאד.  
אל תוככי הלב חודרת אט אט תחושת המבוי 
השמאל,  מנהיגי  אלו  היו  בתחילה  הסתום: 
את  לפתור  שניתן  האשליה  את  מכרו  אשר 
שלום.  הסכמי  באמצעות...  הטרור  בעיית 
חלק מהציבור חי באופוריה שאו טו טו נחיה 
ב"מזרח תיכון חדש". אך עד מהרה אשליית 
עם  ביחד  בפנים,  לכולנו  התפוצצה  השלום 
או  הערים.  במרכזי  שהתפוצצו  האוטובוסים 
הימניים  הפוליטיקאים  של  תורם  הגיע  אז 
שכביכול  התמימים,  האזרחים  את  להשלות 
ניתן למגר את הטרור ב... כח. במבצע "עמוד 
של  שכוחו  ברור,  באופן  לצערנו  הוברר  ענן" 
וידיו כבולות: הוא אינו מתכונן  צה"ל מוגבל 
אנשי  את  לחסל  בצדק-  שלא  או  -בצדק 
הטרור ואת תשתיות הטרור, במקרה שיפגעו 
כללי  שעם  מאליו,  מובן  וילדים.  נשים  גם 
הטרור,  את  לחסל  ניתן  לא  כאלו  משחק 
אזרחית.  אוכלוסיה  בתוככי  עמוק  המובלע 
הימין  להצהרות  שבניגוד  הבנו,  נוסף  דבר 
מגבלות  את  מבינה  ישראל  מדינת  הקיצוני, 
כוחה, ואינה מתכוננת להסתכסך עם מדינות 
להיכנס  בכוונתה  אין  גם  וכנראה  העולם, 

קרקעית לעזה.
הימין  ראשי  של  המתלהמות  הצהרותיהם 
הצהרותיו  כמו  היום  נשמעות  המבצע  ערב 

של בני הקטן בן ה-3, בשעה שהיה מתוסכל 
בקול  הכריז  הוא  אז  אדום,  צבע  מצפירת 
הטיל שלהם  לערבים, אקח  אלך  "אני  גדול: 
יודעים  כולנו  היום  בחזרה".  עליהם  ואזרוק 
בעלמא  קלישאות  הינן  הימין  שסיסמאות 
במטרה לקושש קולות בבחירות. אם מפלגת 
הימין הקיצונית ביותר בראשות השר ליברמן, 
את  למגר  אפשר  שאי  גדול,  בקול  מכריזה 
הטרור, ו"אין זבנג וגמרנו" וכדומה, מה יאמרו 

אזובי הקיר – שאר מפלגות הימין?!
כל  להודות שאפסה  עלינו  הגיע,  האמת  רגע 
תקווה ואין פתרון לבעיית הטרור. אם נתבונן 
לפתרון  הפוטנציאליות  הדרכים  שכל  נגלה 
המצב הקשה, מתגלות כלא יעילות ו/או אינן 
מציאותיות נוכח המצב המדיני והצבאי אליו 

נקלענו, ה' ירחם. 
זו  הנראה,  כפי 
עצמה  הסיבה 
עלינו  הביא  שה' 
ומעשי  ארגוני  את 
הקשים  הטרור 
סיבב  וגם  הללו, 
שנגיע למבוי סתום 
בעיית  בפיתרון 
הטרור. הכל במטרה 
לידי  אותנו  להביא 
פתרון  שאין  הכרה, 
על  הטרור  לבעיית 
ועוצם  "כוחי  ידי 
הפתרון  אלא  ידי", 
היחידי הינו בעשיית שלום בינינו לבין אבינו 
ומצוות,  תורה  לשמירת  בחזרה  שבשמיים, 
ונשיאת עיניים לשמיים. רק אז תעלם הסיבה 
יעלם  עמה  ויחד  עלינו,  הטרור  את  שהביאה 

הטרור עצמו. 
בראש  שהבאנו  בפסוק  מרומז  הנ"ל  המסר 

המאמר: 
ר ֲאֵליֶהם", האלוקים מדבר  ַעּמּוד ָעָנן ְיַדּבֵ "ּבְ
איתנו באמצעות מבצע "עמוד ענן". הוא אומר 
מדינה  להקים  שאפשר  חושבים  "אתם  לנו: 
עם צבא חזק, להגן על עצמכם ב"כוחי ועוצם 
ומצוות?? לא  ולהתנער משמירת תורה  ידי", 
ולא!! אין לכם פתרון לחמאס, אין לכם על מי 

לסמוך רק עלי - אביכם שבשמיים".
נאמר  אנו  ָלמוֹ",  ָנַתן  ְוחֹק  ֵעדָֹתיו  ְמרּו  "ׁשָ
"ִשמרו" בלשון ציווי. בורא עולם רוצה להביא 
שומר  שלא  מי  לצערנו  אבל  הגאולה,  את 
תורה ומצוות לא יזכה לגאולה, לכן ה' מדבר 
עמנו ב"עמוד ענן", ועל ידו הוא מצווה עלינו 
נזכה  שכולנו  כדי  ומצוותיו,  עדותיו  לשמור 

לגאולה השלימה בקרוב. 
כיפה  נשים  ברזל"  "כיפת  על  לסמוך  במקום 
הטילים  על  להסתכל  במקום  הראש...  על 
היושב  על  נסתכל  מלמעלה,  עלינו  שנוחתים 

ברומו של עולם...

בעת  היו  מדהימים,  פרטית"  "השגחה  וגילויי  ניסים,  ניסי 
ִרים כשלעצמם כבר  זריקת הטילים, במבצע "עמוד ענן". הִמְסּפָ
מספרים את הנס כולו. להלן נתוני נפילת הטילים כפי שנמסרו 
מצה"ל: "יותר מ-1,500 רקטות נורו מרצועת עזה לשטח ישראל. 
875 מהן התפוצצו בשטחים פתוחים ו-58 בשטח בנוי. מערכת 
152 רקטות נוספות התפוצצו  421 רקטות.  יירטה  כיפת ברזל 
ישראלים".  שישה  נהרגו  המבצע  במהלך  הפלסטיני.  בשטח 
פתוחים  בשטחים  נפלו  טילים  אלף  שמעל  העובדה  בעצם 
ושמירתו  ה'  השגחת  את  רואים  כבר  אנו  הפלסטיני,  ובשטח 
לבל  הטילים  את  ולהסיט  להרחיק  דאג  ישראל  שומר  עלינו. 
ייפגעו בנו ח"ו. ולנתון הבא: "58 טילים נפלו בשטח בנוי וגרמו 
לשישה ישראלים הרוגים". נתבונן, אסאד יורה מידי יום טילי 
סקאד כאלו בדיוק על מורדיו, והתוצאות הן, עשרות הרוגים 
ההרוגים  בחסדי שמיים, מספר  אצלנו,  ואילו  וטיל.  טיל  מכל 
היה קטן בהרבה מכמות הטילים. )מערכת כיפת ברזל, גם היא 
ידו הארוכה של האלוקים להצילנו, אלא שאין הנס ניכר כאן 

בגלוי, ולכן איננו מדגישים נתון זה(.
ברחוב  בניין  גג  על  בשבת  טיל שנחת  גלויים:  ניסים  גם  והיו 
מרכזי ברובע החרדי של אשדוד לא התפוצץ. הטיל עצמו נבקע 
ובכך  התפוצץ,  ולא  שלם  נותר  הנפץ  ראש  אך  חלקים,  ל-2 
נמנע אסון כבד. לא די בכך, אלא שתושבי האזור לא הבחינו 
בנפילת הטיל, רק ביום ראשון בשעות אחה"צ נדהמו תושבי 
הרחוב לגלות את הטיל על גג הבניין. כוחות הביטחון שהוזעקו 
רבים לחלץ את הטיל מבלי  למקום, הצליחו לאחר מאמצים 

שיתפוצץ.
"הרגשנו את הפיצוץ", סיפרו התושבים, "בבית בקומה העליונה 
נשברו כמה מהרצפות, אך אף אחד לא תיאר לעצמו שהטיל 
ובנס לא התפוצץ. אנחנו צריכים להודות לה'  נפל על הבניין 
על כך שניצלנו. אם הטיל היה מתפוצץ, זה היה נגמר באסון 
גדול. ואם הטיל היה מתפוצץ כמה שעות לאחר נפילתו, כשכל 
את  לתאר  אפשר  אי  המוגן,  מהמרחב  יצאו  כבר  התושבים 
ברוכות  במשפחות  המאוכלס  הזה,  בבנין  קורה  האסון שהיה 
ילדים". שמירת השבת של תושבי הבניין הצילה אותם מאסון 

כבד...
בנימין  הרב  שסיפר  כפי  בבאר-שבע,  שהתרחש  גלוי  נס  ועוד 
בצרי שליט"א: טיל שנחת בסמוך לבניין מגורים, פגע בבלון גז. 
הבלון התחיל להתלקח, ועמד להתפוצץ. מובן מאליו, שאילו 
לדיירי  ביותר  כבד  אסון  מתרחש  היה   – מתפוצץ  היה  הבלון 
שניות  באותן  כיוון  חסדיו  וברוב  ברחמיו  עולם  בורא  הבניין. 
גורליות, שרסיס מהטיל יפגע בצינור מים סמוך. כתוצאה מכך, 
פרץ מהצינור סילון מים ישירות על בלון הגז, המים כיבו את 

השריפה ותושבי הבניין ניצלו.
ֱאלֵֹהינּו".  ָקדוֹׁש ה'  י  ּכִ ָקְדׁשוֹ  ְלַהר  ֲחוּו  ּתַ ְוִהׁשְ ֱאלֵֹהינּו  "רוְֹממּו ה' 

)פסוק סמוך לפסוק "בעמוד ענן ידבר אליהם" שהובא במאמר הראשי(.

ניסי מבצע "עמוד ענן"

חייל מתפלל בהמתנה לכניסה לעזה )צילום רויטרס(

הורדת הטיל מהבניין באשדוד )צילום: אפרים גלעד(



שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט"

הלכות גילוח הזקן 
והפאות

גילוח הזקן

א. כל איש שיכול לגדל זקנו, או לסדר 
מכונת  או  מספריים  ע"י  בלבד  זקנו 
לגמרי,  זקנו  לגלח  מבלי  תספורת, 
תבוא עליו ברכה. ובכך הוא גם מתכבד 

בתואר וצורת אדם יהודי.
ב. אלא שגידול הזקן אינו אלא חומרא 
בלבד, ולכן אלו שאינם יכולים להשאיר 
את זקנם, הן מפני סיבות של פרנסה, 
הן מפני שעלול הדבר לגרום מחלוקת 
בבית, או שגידול הזקן עלול להפריע 
להם  מותר   – זיווגם  את  למצוא  להם 
המותרים  באופנים  זקנם,  את  לגלח 

)כדלהלן(.

איסור חמור ביותר לגלח את הזקן  ג. 
)ויקרא  שנאמר  גילוח(,  )סכין  בתער 
ְזָקֶנָך".  ַאת  ּפְ ֵאת  ִחית  ַתׁשְ "ְולֹא  יט,כז(: 
חמשה  על  עובר  בתער  זקנו  והמגלח 
איסורים של "לא תעשה", מאחר וישנן 
וחומרת  בזקן.  ]צדדים[  פאות  חמש 
עוונו כאדם שאכל חמש חתיכות בשר 
חזיר. ומלבד זאת שעונשו חמור מאד, 
כמבואר בספר הזוהר ובספרי רבותינו 
גאוני  מפי  מוחרם  הוא  המקובלים, 

עולם.
ד. המגלח זקנו בתער, אסור להעלותו 
באופן  אפילו  ציבור  שליח  להיות 
ביחידות  להתפלל  ועדיף  פעמי.  חד 

מלהתפלל עם שליח ציבור כזה. 
חובה קדושה ומצווה רבה לפרסם  ה. 
חומרת איסור זה, שבעוונותינו הרבים 

רבים נכשלים בו מחוסר ידיעה.
ו. לכתחילה ראוי מאד לכל אחד ואחד 
להתגלח  שלא  עצמו  על  שיחמיר 
ע"י  יתגלח  אלא  חשמלית,  במכונה 
משחה או קצף גילוח. ואין להשתמש 
גילוח כדי להסיר את השערות  בסכין 
שנתלשו ע"י המשחה, שייתכן ונשארו 
כמה שערות שלא נחתכו ויחתכו עתה 
ע"י הסכין, אלא ישתמש בקרש שחודו 

רחב מעט.
גילוח  במכונת  זקנם  המגלחים  ז. 
שיסמוכו  מי  על  להם  יש   - חשמלית 
שיזהרו  ובלבד  במעשיהם.  עוון  ואין 

עור  אל  המכונה  את  להדק  שלא 
השערות  יעקרו  שלא  כדי  הפנים, 
משורשיהם. שאין איסור בגילוח הזקן 
רק בדרך "השחתה" - שעוקר השערות 
משורשיהם. והנכון ביותר לגלח באופן 
היד  כשמעביר  הגילוח,  שלאחר  כזה: 
עדיין  למעלה,  מלמטה  הפנים  על 

מרגיש בעיקרי השיער. 
גילוח  במכונת  להשתמש  אסור  ח. 
חשמלית עם רשת דקה על הסכינים, 
לפניו,  המכונה  כמהדק  שנחשב 

ומצמיד הסכינים לפניו.
שערות  לה  שצמחו  לאישה  מותר  ט. 

בפניה לגלחן בתער.

גזיזת פאות הראש

 – הראש  פאות  את  לגלח  אסור  א. 
הראש,  צידי  משני  היורדות  השערות 
הזקן.  עם  ומתחברות  האוזניים,  ליד 
ַאת  ּפְ פּו  ַתּקִ "לֹא  יט,כז(:  )ויקרא  שנאמר 
ֶכם". וגם המגלח רק כמה שערות  רֹאׁשְ
זה.  איסור  על  עובר  הפאות  מתוך 
שלא  הספר,  את  להזהיר  יש  לפיכך 

יגלח כלל את פאות הראש.
האיסור הוא בין אם מגלח הפאות  ב. 
הראש  כל  את  שמגלח  ובין  בלבד, 
בשנים  שהמודה  נמצא,  הפאות.  עם 
האחרונות שפשטה אצל מספר אנשים 
כולל  השערות,  כל  את  לגמרי  לגלח 
פאות הראש, גובלת באיסור חמור זה.

מקומן של פאות הראש, מתחילות  ג. 
בשערות שהם בקו ישר ממול המצח, 
ויש  לגמרי.  האוזן  אחרי  ומסתימות 
מסתיימות  הפאות  שמקום  אומרים 

בסיום העצם שליד האוזן.
ד. האיסור דווקא במגלח בתער )סכין 
גם  להחמיר  אחד  לכל  וראוי  גילוח(, 
עד  במספריים  הפאות  לגזור  שלא 
סמוך לבשר, כעין תער, וכן שלא לגלח 
הפאות במכונת גילוח חשמלית, אפילו 
הגילוח  מכונת  את  מצמיד  אינו  אם 

לבשר.
ראשה  פאות  לגלח  לאישה  מותר  ה. 

בתער. 
להדר  האשכנזים,  אחינו  מנהג  ו. 
במצווה זו ולגדל פאות ארוכות בצידי 
מעולם  הספרדים  ורבותינו  האוזן. 
אין  הקבלה  פי  על  שגם  כן,  נהגו  לא 
מבני  אברכים  ואותם  יסוד.  לזה 
כמנהג  בזה  הנוהגים  המזרח  עדות 
האשכנזים – תבוא עליהם ברכה, אבל 
מעשיהם  כל  אשר  לאלו  אלא  זה  אין 

והתנהגותם בחסידות.
מקורות: שו"ע )יו"ד סימן קפא(. שו"ת יבי"א 
)ח"ט, יו"ד ס"י(. קישו"ע ילקו"י )ח"ב, עמ' תריא(. 
עמ'  הבוקר,  השכמת  )דיני  תשסו  מהדו'  ילקו"י 

תח(. הבית היהודי )ח"ד, סי' מג(.

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה]2[

בן  מנשה  הרב  הרבים  מזכה  הרה"ג  לכבוד  שאלה: 
לקרוא  מאוד  נהנים  אנו  רב.  שלום  שליט"א,  פורת 
לחודש  בעלון  רבה.  תודה  עליון",  "אור  העלון  את 
כבודו,  כתב  הרב",  את  "שאל  במדור  תשעג,  כסליו 
לגבי סלט של צנון או שאר דברים חריפים שנחתך 
בסכין בשרית, שאסור לאוכלו עם חלב. יש להוסיף, 
זו  בסכין  ]שחתכו  יומה  בת  בסכין  דווקא  שמדובר 
בשר בתוך 24 שעות ואז חתכו בה דברים חריפים[, 
אבל אם אין הסכין בת יומה מותר לאכול את הסלט 
החריף עם חלבי. עיין היטב בספר הליכות עולם )ח"ז 
דף עב והלאה(. ע"ש ותהנה. החותם באהבה, ארז גבו 

ס"ט.
תשובה: רב תודות על הערתך המחכימה, ואכן אחרי 
של  סלט  לאכול  ומותר  צודק,  שאתה  נראה  העיון 
צנון וכדומה שנחתך בסכין בשרית שאינה בת יומה 
עם חלבי. והגם, שבקיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף 
בסכין  שגם  כתב  כב(,  סעיף  תקעד,  עמ'  )ח"ב,  שציינתי 
שאינה בת יומה יש לאסור בדברים חריפים, )ומשם 
המקור לטעותי(, אבל בילקוט יוסף עצמו )איסור והיתר 
כרך ב' במבוא עמוד יב(, כתב כדבריך. ונראה, שבקיצור 

שולחן ערוך שם נפלה איזו טעות דפוס. 
לשאלה  שנתת  התשובה  את  ראיתי  שלום,  שאלה: 
בעלון "אור עליון" )כסליו תשעג( לגבי "למה הקב"ה 

אינו מתגלה לכל אדם?". כתבת בתשובתך: "כשאין 
בחירה ואין ניסיון, אז לא מגיע לאדם שכר שעבד את 
מה  לשאול,  רציתי  לעולם?!".  באנו  מה  ובשביל  ה', 
לאדם?  בחירה  תהיה  שלא  המשיח  ימות  על  תאמר 

)עומר(
בין  "אין  יב,ב(:  מלכים  )הלכות  הרמב"ם  כתב  תשובה: 
מלכויות  שיעבוד  אלא  המשיח  לימות  הזה  העולם 
בלבד". וזה כדעת שמואל בגמרא )שבת קנא,א(. נראה, 
)אבל  בימות המשיח,  בטל  הרע  יצר  אין  שלשיטתו 
המלאך  בדברי  מבואר  וכן  יחלש(.  שכוחו  מסתבר 
מקום  אין  זו  לשיטה  יוסף.  הבית  למרן  המגיד 

לשאלתך.
שכתב:  ל,ו(,  )דברים  הרמב"ן  לשיטת  היא  שאלתך 
להם   - בטוב  הבחירה  תהיה  המשיח  לימות  "אבל 
ולא  ראוי,  שאינו  למה  הלב  להם  יתאווה  לא  טבע, 
הרע  שיצר  מדבריו,  לכאורה  נראה  כלל".  בו  יחפוץ 
יתבטל בימות המשיח, ולא תהיה אז בחירה וניסיון 
לאדם. ולשיטתו יש לשאול, כיצד יהיה שכר ועונש 
את  מפורש  שם  כתב  הרמב"ן  הרי  המשיח,  בימות 
הכלל שהבאנו, שאין שכר ועונש ללא ניסיון ובחירה, 

עיין שם?
לשיטת הרמב"ן יש ליישב ב-2 אופנים:

1( לפי הרמב"ן, באמת לא יהיה שכר ועונש בימות 
המשיח. שהרי הוא פוסק כאותה שיטה בגמרא )שבת 
זכות  לא  שם( האומרת ש"בימות המשיח לא תהיה 
הגמרא,  כוונת  שמפרש  מדבריו  ונראה  חובה".  ולא 

שלא יהיה שכר או עונש.
2( גם לרמב"ן היצר הרע יהיה קיים בימות המשיח, 
תהיה  עדיין  כלומר,  לאדם.  מחוץ  יהיה  שהוא  רק 
רע  של  אפשרות  כי  ברע,  לבחור  לאדם  אפשרות 
תהיה קיימת בעולם, ועדיין הוא יעמוד בניסיון במה 
לבחור, רק שהניסיון יקטן ביותר, כיוון שרצונו הטבעי 
הרי כתב הרמב"ן שם, שבימות  לטוב.  אותו  ימשוך 
המשיח נהיה במצב של אדם הראשון לפני החטא, 

ובאותה תקופה הייתה לאדם הראשון בחירה וניסיון, 
והראיה, שאדם הראשון חטא בחטא עץ הדעת, עיין 
יהיה  שהניסיון  שכיוון  ונראה,  ב,ט(.  )בראשית  רמב"ן 
וע"ע  יקטן באותה מידה.  גם השכר  לכן  קטן מאד, 

בספר "מסילות אל האמונה" )ח"ג עמ' 142-144(. 
שאלה: האם מותר לתלות בבית הכנסת תמונה של 
ובכלל, האם מותר לתלות  כנסת אחר מפואר?  בית 

תמונות בבית הכנסת? )אסף, לוד(
צ  )סימן  זלמן  רבי  תשובה: כתב בשולחן ערוך הגאון 
נכון  הכנסת,  בית  כותלי  כשמציירים  "וגם  כב(:  סעיף 
שלא לצייר ציורים נגד פניו של אדם, אלא למעלה 
מקומת איש. ולכן אין נכון ג"כ לצייר ציורים בספרים 
נמצא,  הכוונה".  תתבטל  שלא  בהם,  שמתפללין 
שמותר לתלות תמונות למעלה מגובה האדם, אבל 
אסור לתלות תמונות בגובה בני האדם, כי זה עלול 
תמונת  לגבי  גם  זה  ודין  כוונת התפילה.  את  לבטל 
בית הכנסת אחר מפואר. אבל תמונות של רבנים אין 
לתלות כלל, שלא יהא נראה שמתפללים חס ושלום 

לאותו רב.
אם  לחבר  ביקורת  להגיד  כדאי  צורה  באיזו  שאלה: 

הוא עושה משהו לא טוב או פוגע?
ולא  תשובה: לומר לו  את הביקורת בארבע עיניים 
בפני אחרים. וגם למצא זמן מתאים שהוא רגוע, וזמן 
תאמר  נוסף,  דבר  הדברים.  את  שיקבל  לך  שנראה 
הדברים  את  לו  אומר  שאתה  השיחה  בתחילת  לו 
לך,  בגלל שהוא מציק  היא  הביקורת  ואם  לטובתו. 
לי, כי זה מפריע  תאמר לו "אני מבקש שלא תציק 
לי", באופן שאתה הנזקק והוא הנותן. אבל אל תאמר 

לו, שהוא לא בסדר, ושהוא צריך להשתנות.

ניתן להפנות שאלות בהלכה וביהדות לרב מנשה בן פורת 
 שליט"א – מוסמך להוראה ומרצה בכיר ליהדות, באתר

,mhbp52@etrog.net.il :יהדות נט", וכן במייל" 
או בטלפון: 054-8486661 )אחרי השעה 16:00(.
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כיצד פועלת מערכת "כיפת ברזל"?
אופן פעולתה של המערכת מורכב משלושה רכיבים 
מרכזיים, הפועלים בסנכרון מלא, ומספקים יחד את  
ברזל".  "כיפת  נפרשת  שבו  באזור  ההגנה  מטריית 
ומרחק[  כיוון  ]מגלה  המכ"ם  מתקני  הוא  האחד, 
המתוחכמים, המוצבים לאורך האזור כולו, וסורקים 
המכ"ם  של  תפקידו  האווירי.  המרחב  את  העת  כל 
הוא לזהות הפעלה של מנוע רקטי בטווח שעליו הוא 
מופקד, ולבצע סיווג ראשוני האם אכן מדובר בטיל 
בנוסף,  מראש.  לו  שהוזנו  ההגדרות  פי  על  רקטי, 
מזהה המכ"ם את מסלול מעופה של הרקטה, להיכן 

צפויה הרקטה לנחות. 
הטיל  על  המידע  את  המכ"ם  מעביר  זה,  בשלב 
המתקדם, ועל מסלולו המשוער, למערכת השליטה 
ברזל", הנמצאת  "כיפת  )שו"ב(, המוח של  והבקרה 
מערכת  באזור.  הוא  אף  המוצב  השליטה,  בקרון 
המכ"ם,  שסיפק  הנתונים  את  מעבדת  השו"ב 
ומבצעת הערכה באשר למהות האיום, על פי המקום 
המצב,  הערכת  סמך  על  ליפול.  הרקטה  צפויה  שבו 
ידי  על  מתקבלת  השו"ב,  מערכת  בידי  שבוצעה 
אם  הרקטה:  את  ליירט  האם  ההחלטה,  המערכת 
הרקטה אמורה ליפול באחד מהאזורים שנקבעו על 
ידי מפעילי המערכת כאזורים מוגנים )מקומות יישוב 
מערכת  בידי  מתקבלת  אסטרטגיים(,  מתקנים  או 
השו"ב ההחלטה לשלוח לעברה טיל )או טילי( יירוט. 
לעומת זאת, במידה שהרקטה עתידה ליפול בשטח 

שמחוץ לאזורים מוגנים, היא לא תיורט. 
שיגור  לסוללת  השו"ב  מערכת  מעבירה  זה  בשלב 
של  המשוער  למסלולה  ביותר  הקרובה  הטילים, 
פרטים  עם  יירוט,  טיל  לשגר  ההוראה  את  הרקטה, 
היירוט  לטיל  הרקטה.  של  מסלולה  על  מדויקים 
עצמאיות,  יכולות  ישנן  טמי"ר,  המכונה  המתוחכם, 
והוא מסוגל להמשיך במשימה גם אם נפגע הקשר 
הטיל  מצויד  השאר,  בין  השיגור.  לאחר  מיד  עמו 
נתוני  שעם  פנימי,  נתונים  עיבוד  ובמרכז  במצלמות 
ממערכת  השיגור  בסוללת  שהתקבלו  המסלול 
גם  מטרתו,  לעבר  להתביית  לו  מאפשרות  השו"ב, 

ללא כל סוג של שליטה מרחוק.
המערכת,  בידי  המבוצעות  הפעולות  כלל  כי  יצוין, 
עצמו  היירוט  טיל  בשיגור  וכלה  הרקטה  מזיהוי 
זמן קצר  והפגיעה במטרה, צריכות להתבצע בטווח 
של  עלותו  המחיר?  ומה  ספורות.  דקות  של  ביותר 
כל טיל יירוט מסוג טמי"ר נעה בין 35,000 ל-50,000 

דולרים. 
כל הנתונים הנ"ל מעידים על יכולותיה הגבוהות של 
הרב של מערכותיה  הדיוק  ועל  הייחודית,  המערכת 
הטיל  של  המדויק  מסלולו  חישוב  כמו  השונות, 
בידי המכ"ם והשו"ב, והתבייתות הטמי"ר בדיוק על 

המטרה. וכל זאת כאמור בפרק זמן כה קצר.

המערכת החיסונית
בגופנו  כי  נראה,  האדם  בגוף  מעמיקה  בהתבוננות 
שיכולותיה  אלא  ברזל",  "כיפת  מערכת  מותקנת 
במה  ברזל".  "כיפת  של  מזו  וגבוהות  משוכללות 

דרך קבע מערכת  מותקנת  בגופנו  אמורים?  דברים 
התראה  ריגול,  מערכות  ובהן  מלחמה,  סוללות  של 
את  בבקשה  הכירו  ביותר,  משוכללות  ולוחמה 

"המערכת החיסונית": 
הן  הלא  הלבנות,  המלחמה  אוניות  ראשון,  בשלב 
"הכדוריות הלבנות" שבדם, -אשר מספרן בגוף הדם 
מוערך בכמה עשרות מיליארדים- משייטות עשרים 
וארבע שעות ביממה באין ספור נהרות ונחלי רשת 
פוגשות  שהן  מי  כל  את  סורקות  שהן  תוך  הדם, 
מיוחדים  וחיישנים  מכ"ם  באמצעות מתקני  בדרכן. 
סיווג  ומבצעות  שלו,  הכימי  ההרכב  את  בוחנות  הן 
ראשוני האם אכן מדובר בטיל רקטי, דהיינו, בפולש 
ברגע שניתן האות  הוירוסים.  או  מעולם החיידקים 
למערך  השקטה  האונייה  עוברת  אויב,  זוהה  כי 
את  משנה  האונייה  מתפשר:  ובלתי  סוער  מלחמתי 
נשלחות  זרועות  כמין  והעדינה;  העגולה  צורתה 
ממנה לעבר האויב, מכתרות אותו, 'ומבליעות' אותו 

אל תוך אוניית כדורית הדם הלבנה, כאשר תוך כדי 
הלכידה מופרשים עליו מצינורות התזה מיוחדים -  

כימיקלים שונים, ההורסים ומאּכלים אותו.
ואם היינו סבורים שבזה הסתיימה המערכה, מתברר 
המערכת  של  העבודה  הנחת  התחילה.  רק  שהיא 
לשטחי  לפלוש  הצליח  כלשהו  אויב  שאם  היא, 
ועוד  יחיד,  גוף האדם, הרי בודאי שאין הוא  מדינת 
משייטים  מסוגו  מיליונים  אף  ואולי  רבבות  רבים, 
במקומות נוספים בגוף. משום כך, עם חיסול האויב 
הבודד, בוחן 'המחשב' הפנימי את הכדורית הלבנה 
המנצחת, ומזהה בקירבה את סוג וזן האויב המושמד, 
ומיד היא מציגה על דופנה החיצוני את סימני הזיהוי 

הייחודיים של הפולש. 
ספינות אחרות בשם לימפוציטים המשייטות אף הן 
ברשת הדם, ותפקידן לקלוט ולהעביר מידע עדכני 
בזמן אמת, קוראות מיד את המידע שבחזית אוניית 
במהירות,  הלאה  המידע  את  ומעבירות  המלחמה, 
למערכת השליטה ובקרה )השו"ב(, השוכנת במבנים 
הנקראים 'בלוטות הלימפה'. מערכת השו"ב מעבדת 
הכדוריות  )דופנות  מהמכ"ם  שקיבלה  הנתונים  את 
)החיידק(  הטיל  של  הכימי  הרכבו  מהו  הלבנות(: 
יירוט  טיל  איזה  האדם?  גוף  למדינת  שנשלח 
באמצעות  הפולש?  האויב  לחיסול  יתאים  )נוגדן( 
גם  השוכנת  בפולשים,  ללוחמה  משוכללת  מעבדה 

המעבדה'  'מדעני  מייצרים  הלימפה,  בבלוטות  היא 
נוגדנים מיוחדים, עם נוסחה כימית המותאמת בדיוק 

לחיסול סוג זה של האויב שהתגלה זה עתה בגוף. 
עם הייצור מתחילה הזרמה המונית של טילי יירוט - 
נוגדנים מיוחדים הספציפיים לאותו אויב, מבלוטות 
מיוחדים  נוגדנים  הארצית.  הדם  רשת  אל  הלימפה 
הם  כשבדרכם  עבר,  לכל  במהירות  משייטים  אלו 
שלהם  הספציפי  שהמבנה  אויב  כל  על  מתבייתים 
אז  או  אוטומטית.  אליו  ונצמדים  בו,  'לטפל'  נועד 
נותר האויב תפוס ומשותק במקומו מבלי יכולת לנוע 
הלבנות  המלחמה  מאוניות  אחת  אשר  עד  ולהזיק, 

תגיע אליו ותחסלו בדרכה המיוחדת.
בשיטה  אשר  הנגיפים-האויבים  עם  קורה  ומה 
ערמומית של מסרים מטעים )מעין דרכון מזוייף...( 
מצליחים לעיתים לשטות באמצעי ההגנה של תאי 
שלו,  הגרעין  עם  ולהתמזג  תא  לתוך  לחדור  הגוף, 
שכפול  עם  יחד  עצמם  את  הם  משכפלים  ובכך 

התא? 
ובכן, כעת יוצאת לפעולה יחידה מיוחדת של לוחמים 
חכמות,  זיהוי  במערכות  המצוידים  לימפוציטים 
ביותר  חזקה  עוצמה  בעלות  תקיפה  ובמערכות 
בדרכים,  משייטים  הם  שלם.  תא  לחסל  שבכוחן 
שלהם  הזיהוי  מערכות  ממצאי  לפי  אשר  תא  וכל 
מזוהה כתא שנכבש על ידי נגיפים, המשתמשים בו 
לשכפול עצמם - מותקף ומושמד על ידם במלחמה 
חסרת פשרות יחד עם האויב שבתוכו. לשם השוואה, 
למצוא  הראש  את  שוברים  ברזל"  "כיפת  מדעני 
טילים  לייצר  יצליחו  הטרור  וארגוני  במידה  פתרון, 
עד  המכ"ם.  על  להערים  יצליחו  אשר  משוכללים 
המותקנת  במערכת  לבעיה,  מענה  יתנו  שהמדענים 

בגופנו כבר נמצא הפיתרון לבעיא זו.
 - האו"ם  משקיפי  גם  בדרכים  מסיירים  בינתיים 
להעריך  הוא  תפקידם  שכל  אחרים  פיקוח  תאי 
סיומה  את  ולקבוע  אמת,  בזמן  המלחמה  מצב  את 
סיום  על  הכרזתם  עם  האויב.  צבא  השמדת  לאחר 
הנוגדנים  של  ההמוני  הייצור  מופסק  המלחמה, 
הרבים המוזרמים כל העת אל הדם. שהרי ייצור לא 
גוף- למדינת  להזיק  עלול  אלו  של  ומיותר  מבוקר 

כזו  מרתקת  שמלחמה  סבורים  היינו  ואם  האדם. 
מתרחשת רק אחת לכמה שנים, הרי מתברר שבכל 
רגע ורגע מתרחשות מלחמות רבות כאלה, השונות 
זו מזו בהרכבן וברמת חומרתן -  במסגרת המערכת 

החיסונית שבגופינו.
המערכת החיסונית האנושית נבראה באופן שתוכל 
לעיל.  שתואר  כפי  לחלוטין,  אלה  התקפות  להדוף 
מי דאג לנו? מי תכנן והקים את המערכת האדירה 
כל  בין  מדהים  בתיאום  הפועלת  הזו  והמשוכללת 
הסימון,  הזיהוי,  מערכות  שכל  יתכן  האם  אגפיה? 
הקריאה, הייצור, הסיור, ההתקפה והפסקת הלוחמה 
שתיארנו נוצרו מאליהם? לאור זאת, לא צריך להיות 
ההיפך  להיות  צריך  אלוקים!  יש  להכריז:  כדי  גאון 

המוחלט כדי להכריז את ההיפך...
הפלס.  מעיתון  ברזל,  כיפת  מערכת  פעולת  אופן  תיאור  מקורות: 
הספר  מתוך  מתאימים,  בשינויים  החיסונית,  המערכת  תיאור 

'המהפך' להרב זמיר כהן שליט"א. 

מערכת "כיפת ברזל" בגוף האדם

לעילוי נשמת
שמואל )בן דוד(

בן מורברי דבורה ז"ל
נלב"ע כ"ב אייר התשע"א ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
מרגלית בת זוהרה סוויסה

נלב"ע כו סיוון תשסז
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
תהילה ברכה בת חיים ישראל 

ואילנה רוזנבלאו
נלב"ע ג' מר חשוון תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
פליקס סעדני בן רחל

נלב"ע ו' כסליו תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

העלון מוקדש לע"נ
יוסף בנימין בן מלכה

נלב"ע ו' ניסן תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

הצלחה ברוחניות ובגשמיות וזיווג הגון
לשחר שי בן זהבה

ברכה והצלחה
לאודיה בת זהבה

רפואה שלימה
לדינה רוחמה בת עפיה

לאהרון בן יפה

מערכת כיפת ברזל בפעולה

מערכת הטילים "כיפת ברזל" הינה מערכת משוכללת ביותר, פאר הטכנולוגיה המתקדמת. כולם משתהים נוכח יכולותיה המשוכללות, 
כשהכל נעשה בדיוק מרבי ובמהירות רבה. עד כה הביעו מספר מדינות את התעניינותן באשר לרכישת המערכת מישראל. ברור לכולנו, 
כי המערכת הינה מעשה ידיהם של מדענים מהשורה הראשונה, ואם יהין מאן דהוא לטעון שהמערכה נוצרה מעצמה, הרי הוא יהיה 
נתון ללעג ולקלס, ויחשב לשוטה הכפר. כשנתבונן, נראה שבתוך גופנו פועלת מערכת המשוכללת פי כמה וכמה מ"כיפת ברזל", ושמה 

"המערכת החיסונית". זו אחת ההוכחות שיש בורא לגוף האדם והעולם כולו.



בתכונות  הקיימת  אכסיומה  ישנה 
האישה ואותה לא ניתן לשנות – "היא 
אתה  לה!".  שעשו  צרות  שוכחת  לא 
ִני  ְשּתַ "ּתִ פעמים:  אלף  לה  לומר  יכול 
כבר!!", וזה לא יעזור לך. הצרות עולות 
ובעלה  תרצה.  שהיא  בלי  עיניה  לנגד 
"יש  מפורסם:  משפט  אותו  על  חוזר 
לא  את  למה  לעבר...  לחזור  טבע  לך 
מה שהיה  חדש?  דף  לפתוח  מסוגלת 

נגמר, תסתכלי קדימה...".
דוסתאי  רבי  את  התלמידים  "שאלו 
קשה  לאישה  מה  'מפני  ינאי:  רבי  בן 
ענה  להתפייס?'  קל  ולאיש  להתפייס 
ממקום  וזו  שנברא  ממקום  'זה  הרב: 
שנבראת". מסביר רש"י: "האיש נברא 
העצם.  מן  נבראה  והאישה  מהעפר, 
שפוך מים )פיוס( על העפר ומיד הוא 
תשפוך  אם  גם  עצם,  אבל  מתבטל. 
עליה כל מים )פיוס( שבעולם היא לא 

ָמֵחה ולא תתבטל'.  ּתִ
וברור  חד  מאד  זיכרון  יש  אישה  לכל 
להתניות שליליות שעברו עליה במשך 
ועולה  שב  הזיכרון  לפעמים  החיים. 
בהקרנה  כמו  מוחשית  בצורה  לה 
את  חשה  היא  ואז  סרט,  של  חוזרת 
כך  כל  שלה  הזיכרון  מחדש.  הכאב 
של  שנה  שישים  אחרי  שאפילו  חד, 
לבעלה:  לומר  יכולה  היא  נישואין, 
 42 בשנת  לי  אמרת  מה  זוכר  "אתה 
והוא  ווינסטון?".  גשר  על  כשעמדנו 
גשר  על  פעם  אי  הייתי  "אני  משיב: 
ווינסטון?". "כן", היא משיבה, "ולבשת 
זוכרת  היא  האדומה...".  החולצה  את 
בשעה שהוא  לבש  מה שהוא  את  גם 

אמר את מה שאמר.
בעל יקר! עליך להיזהר מאד בדיבורך, 
במיוחד בשעת מריבה. כי על כל מילה 
תיק  לך  נפתח  לה,  שאמרת  יפה  לא 
ומהמדור  למדור,  עובר  והתיק  פלילי. 
לארכיב, ומהארכיב לגנזך. כל שבועיים 
לדיון  לפניה  עולה  הזה  התיק  בערך 
'שחור'.  הרבה  איתו  ויחד  משמעתי, 
המילים  את  לומר  מתחילה  היא  ואז 
אני  אותך  שהכרתי  "מיום  הידועות: 
חיה בחושך, יום טוב אחד לא היה לי 
סובלת...".  אני  החתונה  מאז  איתך, 

והוא עונה לה: "די, מספיק, אל תחזרי 
היקר,  ידידי  השלמנו...".  כבר  לעבר, 
זה  לגמרי,  איתך  השלימה  לא  אשתך 

אתה שהשלמת עם עצמך.
זוג שהתקוטטו  לכך:  קלאסית  דוגמא 
ותוך כדי הקטטה הוא אמר לה מילה 
פרצה  והיא  לכותבה...  אפשר  שאי 
בבכי... הוא הרגיש שהוא עשה טעות 
לה  וקנה  הלך  הוא  למחרת,  קשה. 
השמשה  ועל  חדשה,  ספורט  מכונית 
ענק:  סטיקר  לה  כתב  הוא  האחורית 
'סליחה'. קוראים יקרים, אתם חושבים 
המילה?  את  ותשכח  תסלח  שהיא 
איתה,  השלים  כבר  הוא  הבנתו  לפי 
חמש  הסתיימה...  התקרית  ומבחינתו 
יום  המכונית.  קניית  מאז  עברו  שנים 
בהיר אחד, היא הגיעה לרמזור, האור 
כשזה  ומיד  לאדום.  מצהוב  התחלף 
עלתה  לה  אמר  שהוא  המילה  קרה, 
לפניה... היא פרצה שוב בבכי ואמרה 
לומר  היה  יכול  הוא  "איך  לעצמה: 
לו  יצא  בכלל  זה  איך  כזו?  מילה  לי 
מכונית  מחזיקה  את  גברת,  מהפה?". 
ספורט! כתוב מאחור: 'סליחה'... קשה 

לה לשכוח!
למה לאישה כל כך קשה לשכוח? נסביר 
זאת במשל: הגוף נשרט. כדי שהבשר 
עליו  מדביקים  יגליד  והפצע  יתאחה 
נשאר  לא  מבריא,  וכשהבשר  פלסטר. 
עבר.  והכל  מהשריטה,  רושם  שום 
'שמקבלת  הנשמה,  זאת,  לעומת 
האם  העלבה,  או  מפגיעה  שריטה' 
הפצע  את  לאחות  שיכול  פלסטר  יש 
את  לתפור  אפשר  האם  שנוצר? 
הפציעה? הרי הפצע ישאר פתוח זמן 
– מעטפת.  'גוף'  יותר  רב. האיש, הוא 
כלומר  'נשמה'  יותר  היא  והאישה, 
פנימית. מכיוון שהוא מחוספס ופחות 
רגיש, העלבונות והפגיעות עוברות לו 
הרבה יותר בקלות ונשכחות מהר. אך 
ורגישה,  עדינה  יותר  שהיא  לאישה, 
רבים  פיוס  ומאמצי  ארוך  זמן  יידרש 
כדי 'להשכיח' לה את העבר, ולמחוק 

לגמרי את הפגיעה.
מתוך הספר "ביחד" של הרב אבנר 
קוואס, שיצא לאור בקרוב.

]4[mhbp52@etrog.net.il-רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך ל

בעל יקר, הזהר מאד בדיבורך!

לרפואה, 
לפרנסה, 
להצלחה,

למציאת הזיווג, 
לזרע של קיימא, 
לשלום בית, וכו'.

 שימו לב לדבריו הנלהבים של המקובל רבי חיים ויטאל זצ"ל
 תלמיד האר"י זצ"ל על חשיבות הפדיון:

"ופדיון נפש זה הוא תועלת ותרופה לכל צרה שלא תבוא, ובפרט לחולים 
שיתרפאו במהרה, וכבר היו מנסים ובודקים אותו ]=פדיון נפש[ יותר מאלף 
פעמים, והיה מועיל בעזרת השם תכף באותה שעה, והייתה ניכרת תועלתו 

ותרופתו לכל אדם, והיו אומרים מה גדלו מעשיך ה'".

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486662

עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל
מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים

המקובל האלקי הרב בניהו שמואלי שליט"א, 
ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" כותב 

בהמלצתו לעמותת "אור עליון": "מצוה 
גדולה מאוד לעזור להם, וזכות הזאת תעמוד 

לכם בכל העניינים וחיים טובים, אמן".

אנו זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד בבנק הדואר,
מספר חשבון 8362846, עבור עמותת "אור עליון".

הרצאותפדיון נפש על פי הקבלה
וחוגי בית

המעוניינים בהרצאות 
מרתקות במקום 

 מגוריהם מפי
הרב מנשה בן פורת 
מרצה בכיר ליהדות 

 באתר הידברות
וכותב העלון שבידכם

מוזמנים 
להתקשר: 

054-8486661

א. באגוז מינרלים וויטמינים רבים, 
משקל  ומעוטי  לרזים  מומלץ  לכן 
ערבית  מסורת  באכילתו.  להרבות 
גורסת כי האגוז בצירוף תמרים טוב 
הכח  ולחיזוק  לב,  למחלות  הוא 

הפיזי של הגוף.
בשומנים  עשיר  הפיסטוק  פרי  ב. 
ירודי  חלושים,  אנשים  ולכן  וחלבונים, 
ירבו  מחלה  לאחר  ומבריאים  משקל, 
במקרא  כאשר  )לידיעתכם!  באכילתו. 
הכוונה  "בוטנים",  מוזכר  ובמשנה 
לפיסטוקים, ולא למה שאנו מכנים היום 

בוטנים(.
ג. אכילת גזר בכל צורה שהיא מומלצת 
עצמן  של  כללי  לחיזוק  בהריון,  לנשים 
ושל עוברן. חשוב מאד להרגיל את בני 
הבית בשתיית מיץ גזר להנאה ולבריאות. 
ביותר  חשוב  הגזר  קטנים  לילדים 
לחיזוקם הכללי, מומלץ לשלב מיץ גזר 
בחלב. חשוב לדעת כי ישנם גזרים דלי 
גזרים  וישנם  ורפואית,  תזונתית  איכות 
עשירים בחומרים יעילים רבים. למרבה 
המזל יכול כל אחד להבחין בזאת בצורה 
קלה ופשוטה, לפי "הצבע", ככל שצבעו 
של הגזר כתום יותר כן הוא עשיר יותר 

במינרלים וויטמינים.
מחזק את כוחנו הפיזי-גופני.  ד. הדבש 
כוחות,  באפיסת  המצוי  אדם  מחזק 
חשיבות  נודעת  לדבש  עייפותו.  ומסלק 
הנוער:  ובני  הילדים  לבריאות  רבה 
כדוריות  ייצור  את  בהם  ומרבה  מגביר 
הדם, וכתוצאה מכך לחייהם מאדימות, 
משקלם עולה והם פורחים ומתחזקים. 
יפה ינהגו ההורים אם יאכילו את ילדיהם 

דבש וימעיטו בממתקים. 

מדענים  ידי  על  נחקר  המלכות"  "מזון 
ומומחים, המחקרים הוכיחו שהוא מזון 
מעולה למחלימים ולמבריאים, טמון בו 
ולמרץ,  לחיזוק  ומגוון  עצום  פוטנציאל 

במיוחד לקשישים וחלושים.
עייפות  נגד  יעילה  שועל  שיבולת  ה. 
וחשובה  פיזית,  ותשישות  כרונית 
שינה  מנדודי  הסובלים  הלב.  לחיזוק 
יאכלו שיבולת שועל, יירגעו וישנו שינת 
את  מייצרים  שועל  משיבולת  ישרים. 
מזון  "קוואקר",  בשם  הנודע  המאכל 
כדאי  כח.  ולתשושי  לתינוקות  מצוין 
בה,  להיעזר  הלידה  אחר  לנשים  מאד 

היא מחזקת את גופן ומרבה את חלבן.
וכן  רבים  מינרלים  מכיל  התמר  ו. 
ויטמינים, נותן מרץ רב לאכלו. ממקומות 
רוב  שאכלו  אנשים  על  נמסר  רבים 
ימיהם תמרים בלבד, ובריאותם נמצאה 

מצוינת.
מבני  אחד  כאשר  נהגו,  אימותינו  ז. 
המשפחה הרגיש רפיון וחולשה כללית, 
להאכילו "שמן שקדים" כתרופה לחיזוק 

ולבריאות.
הגוף,  את  מחזקת  הפטרוזיליה  ח. 
במיוחד היא יעילה עקב החלשות הגוף 
להרגשת  גורמת  גם  היא  מחלות.  אחר 

רעננות.
פלפל הגינה,  בריא מאד, הוא עשיר  ט. 
בויטמינים ובברזל, ותכונותיו רבות מאד 

לחיזוק הגוף ולרענון.
חולשה  נגד  תרופה  משמש  הסלק  י. 

ותשישות.
נערך ע"פ הספר "מרפא הבושם", להרב 
רבנים  זצ"ל, בהמלצת  כהן שאולי  משה 

ואנשי מדע ורפואה.

מאמרי יהדות � הוכחות ליהדות וארכיאולוגיה � סיפורים � אסטרולוגיה ע"פ 
היהדות והקבלה � סגולות � גורלות אחיתופל לפתרון שאלות בחיים.

להשגת הספר צלצלו 054-8486662.
)לקונים מעל 10 ספרים תינתן הנחה משמעותית(.

את החוברת '...ולחתונה' - הדרכה למציאת הזיווג, של הרב קוואס
ניתן להשיג במוקדי המכירה הבאים )גם בטלפון(:

'המפיצים בע"מ' ספרי קודש - רח' ירושלים 28 בני ברק טל': 03-6185979, 
'מרכז קודאק יהלום' - רח' מאה שערים 21 ירושלים. טל': 02-5370271

,03-6522024 – וכן בטל'   www.kavas.co.il ניתן לקבל מידע על הרצאות הרב באתר 
www.jewdaika.com עוד מידע על החוברת "ולחתונה" )כולל תקציר( ניתן למצוא באתר

אחרי השעה 16:00

מאכלים המסוגלים לחיזוק והוספת כח

דרושים מתנדבים לחלוקת העלון במקומות ציבוריים
)מול תחנות מרכזיות, קניונים, וכדומה(.

צלצלו: 054-8486662

נפש בריאה בגוף בריא

כל התורם להוצאת העלון "אור עליון"
נזכיר את שמו לברכה והצלחה ולכל הישועות, 

 בציונו הקדוש של זקן המקובלים
 הרב יצחק כדורי זצ"ל, ביום ההילולא

שיחול ביום שישי כט טבת )11 בינואר(.

לתרומות ולמסירת שמות צלצלו 054-8486662


