
 

  
 

ים ַרבִּ י הָׁ ּטּוַח ְמַזכֵּ ה ְלֶחְבַרת ַהבִּ מָׁ  ֹטֶפס ַהְרשָׁ
ַרבִּ  יא ֶאת הָׁ ל ַהַמְחטִּ א ַעל יָׁדֹו ְוכָׁ ְטא בָׁ ין חֵּ ים אֵּ ַרבִּ ל ַהְמַזֶכה ֶאת הָׁ ין  ְביָׁדֹו ַלֲעשֹ "כָׁ יקִּ ין ַמְספִּ ה"ים אֵּ  ֹות ְתשּובָׁ

ּה " ירָׁ ה ּוְלַהֲאדִּ יל תֹורָׁ ת " ְלַהְגדִּ ן ַבֲארּוַחת ַהַשבָׁ ְלחָׁ יב ַהשֻּׁ בִּ ה סָׁ חָׁ ְשפָׁ יא ַלמִּ  ְלַהְקרִּ

 טהתשס"  573קֹול ָהַרַעם מס' 
 י כתוב בזוהר?אהרצח במומב

 ן שקלים לארגון שיום יום יורה עלינו טילים ופצצותמליו 011 הומעביר ,אומה משלמת כסף לרוצחיה
יום ועולם כמנהגו נוהג,  011למעלה מ אחד מבנינו יושב שם ונמק בחושך כבר  ,ועוד שרוצחים בנו.

 (באופן מוחשי מול העניים שערבים מבצעים בו לינץוידאו רואים בסרט שמבצעים בו לינץ )ויהודי 
ואת מבצעי הלינץ אפילו לא  נעצר!!הוא ...  להגנתו ו 22.1והוא מתגונן ויורה באקדח צעצוע  

 .מחפשים. אכן זה מייאש
ּתֹו  וכן גם יעקב אבינו כאשר חזר לארץ כנען ככתוב וַיִּיָרא יֲַעקֹב ְמאֹד וַיֵֶּצר לֹו וַיַַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶשר אִּ

ְשנֵּי ַמֲחנֹות: ומה עו ים לִּ  שה יעקב? וְֶאת ַהצֹאן וְֶאת ַהָבָקר וְַהְגַמלִּ
ואילו  כתוב כי המרכבה של הקדוש ברוך הוא מורכבת מאברהם, יצחק, יעקב, ודוד מלך המשיח.

אריה שור נשר ואדם ופרצופו של האדם הוא פרצופו של  כיסה הכבוד מורכב מארבעה פרצופים
 יעקב אבינו, כמו שנאמר בספר יחזקאל: 

 ִמְתַלַקַחת ְוֹנַגּה לֹו ָסִביב ּוִמּתֹוָכּה ְכֵעין ַהַחְׁשַמל ִמּתֹוְך ֹון ָעָנן ָגדֹול ְוֵאׁשָוֵאֶרא ְוִהֵנה רּוַח ְסָעָרה ָבָאה ִמן ַהָצפ
ָלֵהָנה: ְוַאְרָבָעה ָפִנים ְלֶאָחת ְוַאְרַבע ְכָנַפִים  ָהֵאׁש: ּוִמּתֹוָכּה ְדמּות ַאְרַבע ַחּיֹות ְוֶזה ַמְרֵאיֶהן ְדמּות ָאָדם

ְכֵעין ְנֹחֶׁשת ָקָלל: וידו ִויֵדי ָאָדם  ֵליֶהם ֶרֶגל ְיָׁשָרה ְוַכף ַרְגֵליֶהם ְכַכף ֶרֶגל ֵעֶגל ְוֹנְצִציםְוַרגְ  :ְלַאַחת ָלֶהם
ֲאחֹוָתּה ַכְנֵפיֶהם ֹלא  ִרְבֵעיֶהם ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְלַאְרַבְעָּתם: ֹחְבֹרת ִאָשה ֶאל ִמַּתַחת ַכְנֵפיֶהם ַעל ַאְרַבַעת

ּוְפֵני ׁשֹור  ּוְדמּות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָּיִמין ְלַאְרַבְעָּתם :ְבֶלְכָּתן ִאיׁש ֶאל ֵעֶבר ָפָניו ֵיֵלכּוִיַסבּו 
וכאשר טוב לעם ישראל ואין לו צרות הפרצוף של כיסא  :ֵמַהְשֹמאול ְלַאְרַבְעָּתן ּוְפֵני ֶנֶׁשר ְלַאְרַבְעָּתן

ך ממש כמו הכרובים שמתחבקים בבית המקדש וכשלא טוב לעם ישראל הפרצוף עצוב הכבוד מחיי
  ולכן כתוב

 לפנים שלו שנמצאים בכיסא הכבוד כדי לדעת אם עליו לדאוג או לא!!!! ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו
 )בשם הבבא סאלי(

ו את האפשרות להתבונן בו וזה יש לנולכן היום אני רוצה להסתכל בפרצוף ששיך לכיסא הכבוד ו
סליק נאקו  )לסוף שבעים יום (  לסוף שבעין יומיןהפרצוף של הזוהר הקדוש. כתוב בזוהר כך: 

 דיהון מעיקין לון בכל סטרין דעלמא)תעלה צעקת ישראל לפני הקב"ה(  דישראל לקמי מלכא קדישא 
 יתאביד ויתחריב.וכנישתא חדא לצד דרומא  )על שמציקים לנו בכל ארבע כנפות תבל(

 ( יאבד ויחרביאהודו מומבובית כנסת  אחד )בית חב"ד( מצד דרום )
 )וחמישה צדיקים זכאים ירצחו בין כל הנרצחים( וחמשה זכאי קשוט יתקטלון בינייהו.

 . זצ"לגבריאל ורבקה הולצברג בן ציון קרומן אריה ליבוש ועוד יהודי שאת שמו אני לא זוכר
) ולסוף שלושים ושתיים יום מיום האסון בבית  יומין דיקטלון לכנישתא ההיא כדין לסוף תלתין ותרין

............ ומכאן יש תאור מבהיל על מה שהולך לקרות בעולם כאשר אומר ילבש קב"ה קנאה חב"ד( 
ואז יתבערו הגילולים מארץ  הזוהר כי ייפול רעש גדול בעולם  ע"י המשיח וכול העולם ישמעו ויראו 

ומר כל העבודה הזרה וכל מה שלא הלך בדרך ה' יאבד ושלוש מלחמות יעשו בני ישמעאל הקודש כל
עם המשיח והם יבואו וישתחוו לרבון עולם בהר הקודש בירושלים ואלו המלחמות יהיו באלף השישי. 

 .שיש בזוהרעד כאן מהזוהר. עכשיו בואו נגש לתאריכים ולחשבונות  זוהר חדש כרך א )תורה( פרשת בלק דף צב עמוד א
 'והגעתי ליום ב  10-00-22כח' חשוון ספרתי שלושים ושתיים יום מיום האסון במומבאי שהיה ביום 

חג האורים ובעזרת ה' האור שניצור השנה בחג החנוכה יהיה כל כך גדול  .טבת נר שמיני של חנוכה
יום האסון  ממש עכשיו )את החשבון עשיתי לא כולל את צדקנושנזכה לראות את התגלות משיח 

שבו תפרוץ  נר שביעי של חנוכה טבת ראש חודשיום יהיו ב  22ואם יום האסון נחשב אזי 
ועכשיו חיפשתי מה היה לפני שבעים יום והגעת למרבה הפלא לתאריך אומנם לועזי   (המלחמה

זה אומנם לא התאריך המקורי אבל זה מסמל את אסון התאומים ואולי   8002-00-11  אבל הגעתי ל
 ש קשר בין הדברים אני לא יודע צריך עיוןי

 ַהִאם ִהַסְקנּו ֶאת ַהַמְסָקנֹות ַהִנְדָרׁשֹות? חנוכה בא,    
 

"י ְויֵֶּשב שִּ ר רָׁ ים  ,ְויֵֶּשב ַיֲעֹקב אֹומֵּ ים ְמַבְקשִּ יקִּ ף. ַצדִּ ְגזֹו ֶשל יֹוסֵּ יו רָׁ לָׁ ַפץ עָׁ ה, קָׁ יֶשב ֶבַשְלוָׁ ש ַיֲעֹקב לִּ קֵּ  בִּ
 
 



 

 

ע ְוָאז ַמֲעֶשי הַ  שָׁ רָׁ יו הָׁ יַפת ֶעשָׁ ְרדִּ ַבר מֵּ ֶבל ֶשעָׁ ל ַהסֵּ יק ְלַאַחר כָׁ ה ְכלֹוַמר ַיֲעֹקב ַהַצדִּ ב ְבַשְלוָׁ ישֵּ  ּנֹוְכלּותלֵּ

ה ישָׁ ע ְוַהְפגִּ שָׁ רָׁ ן הָׁ בָׁ ע וְ  ֶשל לָׁ שָׁ רָׁ יו הָׁ ם ֶעשָׁ ה שּוב עִּ ידָׁ ּה וְ  בשּוַהַמְפחִּ ינָׁ ש ַיֲעֹקב ַמֲעֶשה דִּ קֵּ ל ַמה ֶשבִּ ה יָׁ הָׁ כָׁ
ה ְוהִּ  ֶשֶבת ְוַלֲעֹבד ֶאת בֹוְראֹו ְבֶשֶקט ּוְבַשְלוָׁ ם לָׁ ל ָאדָׁ ה ֶשל כָׁ יפָׁ ה. ּוְבֶעֶצם זֹו ַהְשאִּ ֶשֶבת ְבַשְלוָׁ ֶּנה ַעם לָׁ

פּור ַהֲחנֻּׁכָׁ  ר ַבסִּ יְזכָׁ ה נִּ ינּו ְלטֹובָׁ לֵּ ים עָׁ אִּ ה ַהבָׁ י ַהֲחנֻּׁכָׁ ימֵּ ל בִּ אֵּ ְשרָׁ ש  :היִּ קֵּ ה, בִּ ירָׁ ְפנֵּי ַהְספִּ ה לִּ יָׁ ָאה ַהְשנִּ ְבמֵּ
ְמעּו בְ  ּטָׁ ְתבֹוְללּו ְויִּ ה ֶשיִּ ְקוָׁ ם, ְבתִּ ַיֲהדּותָׁ ים מִּ ק ֶאת ַהְיהּודִּ יֹוכּוס ְלַנתֵּ י ֶשל ָאְנטִּ נִּ ר ַהְיוָׁ ְשטָׁ ן ַהמִּ וָׁ ַתְרבּות יָׁ

יוֹ  יא ָאְנטִּ ש ֹזאת, הֹוצִּ ת ְלַממֵּ ית. ַעל ְמנָׁ יְסטִּ ְצוֹות ַהֶהֶלנִּ ל מִּ ְצוֹות, כֹולֵּ יּום ַהמִּ חּוץ ַלֹחק ֶאת קִּ כּוס ֶאל מִּ
ה, ה ַתְלמּוד ַהתֹורָׁ ילָׁ ית ַהמִּ ת ּוְברִּ יַרת ַהַשבָׁ ר ֶאת ְשמִּ קָׁ יס  תיעּונִּ צְ הַ וֶ  ּוְבעִּ סִּ ט ֶאת בָׁ ל ְלמֹוטֵּ חֵּ ר הֵּ בָׁ ְוַהדָׁ

יֹוכּוס ָאכֵּ  י ָאְנטִּ יָׁה כִּ ְרָאה הָׁ ים. נִּ יִּ ים ַהְיהּודִּ ְזבּו ֶאת ַהַחיִּ ן עָׁ ים ָאכֵּ ים ַרבִּ יהּודִּ יתֹו, ֱהיֹות וִּ ְכנִּ יַח ְבתָׁ ן ַמְצלִּ
ה קְ  ְמְלטָׁ ה, נִּ ְתגּובָׁ ים. בִּ יִּ נִּ ם ְשמֹות ְיוָׁ יקּו ְלַעְצמָׁ שּוֶאי ַתֲעֹרֶבת ְוֶהֱענִּ ְשאּו ֶבנִּ יֶהם, נִּ ֹסֶרת ֲאבֹותֵּ בּוַצת מָׁ

ם מֶ  יזָׁ ה, ְבַהְכרִּ י ְיהּודָׁ רֵּ ה ְלהָׁ ים ְקַטּנָׁ ים ְיהּודִּ ה זֹו ֶשל ְיהּודִּ ה ְקַטּנָׁ יֹוכּוס. ְקבּוצָׁ ּלּוי ַעל ְגזֵַּרת ָאְנטִּ ֶרד גָׁ
א הַ  בָׁ ה" ְכֶנֶגד ַהצָׁ ילָׁ רִּ ְלֶחֶמת גֵּ ה "מִּ ֲהלָׁ ה, נִּ ְתיָׁהּו ּוְבנֹו, ְיהּודָׁ ַגת ַמתִּ ם, ְבַהְנהָׁ תָׁ ים ְלדָׁ נִּ יֹוכּוס  .ינִּ וַ יֶ ַהֶּנֱאמָׁ ָאְנטִּ

ים  נִּ מָׁ א ְמאֻּׁ בָׁ סֹות צָׁ ר ְגיָׁ גֵּ א ֶאת ַהֶמֶרד שִּ ב ְלַדכֵּ יטֵּ בֹור ַעל  -הֵּ י, ַלגִּ סִּ יַח, ְבֹאֶפן נִּ ְצלִּ ים הִּ ץ ַהַמַכבִּ ל קֹומֵּ ֲאבָׁ
ְשַנת  ו בִּ ְסלֵּ ם ְבחֹוֶדש כִּ ַליִּ ירּושָׁ ְכְנסּו לִּ ים נִּ ים ְיהּודִּ ם.לֹוֲחמִּ תָׁ ַאְדמָׁ ם מֵּ ש אֹותָׁ רֵּ ים ּוְלגָׁ לִּ י ַהַחיָׁ ְפנֵּי  461ַאְלפֵּ לִּ

צְ  ה ּומָׁ ירָׁ ש ַהְספִּ דָׁ חָׁ ְנכּו אֹותֹו מֵּ ש ְוחָׁ ְקדָׁ ם ַטֲהרּו ֶאת ַהמִּ ים. הֵּ רִּ י זָׁ ידֵּ ל בִּ ּלָׁ רּוץ ּוְמחֻּׁ ש פָׁ ְקדָׁ ית ַהמִּ אּו ֶאת בֵּ
ו.  ְסלֵּ פּור ַהֶזה?ַביֹום כ"ה ְבכִּ ים ַבֹכל ַהסִּ ים ַמה ַהַמְדהִּ ל ֹלא  ְוַאֶתם יֹוְדעִּ אֵּ ְשרָׁ צּו ֶשַעם יִּ ים רָׁ נִּ ַכֲאֶשר ַהְיוָׁ

היִּ  ילָׁ ית מִּ ת, ּוְברִּ יעּות ,ְשֹמר ַשבָׁ ה ,ְצנִּ ְצוֹות ֶשל ַהתֹורָׁ ְרחֹובֹות,  .ּוְשָאר ַהמִּ ת, בָׁ ת ַלַביִּ ַביִּ ְברּו מִּ ם עָׁ הֵּ
ים  ֶּלה ֶששֹוְמרִּ אֵּ ְתֹפש כָׁ ים ַעל ְמנָׁת לִּ לִּ ם ַחיָׁ ים. עִּ קִּ ה,ּוַבְשוָׁ ילָׁ ת, מִּ ים  ַשבָׁ ר ַעל "ַהְּנאֹורִּ ְוֶשּלא ְלַדבֵּ

ים" שֶ  ים"ַבְיהּודִּ ְתַיְּונִּ י ) "ַהמִּ תֵּ ַהל ְלבָׁ י צָׁ לֵּ ע ַעל ַחיָׁ ידָׁ ים מֵּ ירִּ ּלּו ֶשַמֲעבִּ ינּו אֵּ מֵּ ים ֶשל יָׁ י ַהְשֹמאל ַההֹוזִּ ַאְנשֵּ
ְביָׁ  ם כִּ ים אֹותָׁ ים ּוְמַצְּלמִּ בֹורִּ ינּו ַהגִּ לֵּ ים ֶשל ַחיָׁ ים ְלַיד ַמְחסֹומִּ עֹוְמדִּ ֶּלה הָׁ ם אֵּ עֹולָׁ ט בָׁ ְשפָׁ ם ַהמִּ יְך הֵּ כֹול אֵּ

נּו יבֵּ ים ֶשְסבִּ רֹוְצחִּ ים לָׁ ְתַיֲחסִּ לֹום ַאְך .מִּ שָׁ ּלּו מִּ נּו -אֵּ ים. אֹוי לָׁ ְבנִּ ים ַהּנִּ ים ַעל ְישּובִּ ְוא ּוְמַדְּוחִּ ירּו  ( שָׁ ְסגִּ ֶשהִּ
ג ם ַלהֹורֵּ יא אֹותָׁ ַיד הֹוצִּ ְלטֹון ֲאֶשר מִּ יֶהם ַלשִּ י ַהַיֲהדּוּו .ֶאת ֲאחִּ ְנֲהגֵּ ל מִּ ַעל ְלכָׁ יתמֵּ ְברִּ ים מִּ נִּ ְלדּו ַהְיוָׁ -ת, סָׁ

ינֹוק.  ְלדֹו ֶשל ַהתִּ ּוָׁ י ְלהִּ ינִּ ה, ַהֶּנֱעֶרֶכת ַביֹום ַהְשמִּ ילָׁ יתּוַהמִּ ְתַנְגדּו ַלְברִּ ם הִּ יפּות -ַמדּוַע הֵּ ה ַבֲחרִּ ילָׁ ַהמִּ
ש ה, מִּ אשֹונָׁ רִּ ֹראש ּובָׁ חּוץ ַלֹחק? בָׁ ּה ֶאל מִּ יאּו אֹותָׁ ֹזאת? ַעד ֶשהֹוצִּ י ֶשכָׁ נִּ ָאל ַהְיוָׁ ידֵּ אִּ ה בָׁ ְגעָׁ ה פָׁ ּלָׁ ּום ֶשַהמִּ

מָׁ  יַרת אֻּׁ יצִּ ס כִּ ְתפָׁ שּום ֶשַהגּוף נִּ ית מִּ נִּ ה ַהְיוָׁ רָׁ ל ַבֲחבֵּ בָׁ יָׁה ְמקֻּׁ י הָׁ ְמבֵּ ירֹום ְבפֻּׁ מּות ַהגּוף. עֵּ נּות, ַעד ֶשל ְשלֵּ
יֹרם. ֲעב עֵּ רּו בָׁ ְתחָׁ ים הִּ נִּ ים ַהְיוָׁ אִּ ְך ֶשַהְספֹוְרטָׁ י כָׁ ה ֶשל ְכדֵּ תָׁ ה ְבֶגֶדר ַהְשחָׁ ְיתָׁ ה הָׁ ילָׁ ְצַות ַהמִּ ים, מִּ נִּ ּור ַהְיוָׁ

יּור ֶשל  י ַעל צִּ יטִּ פִּ ַזת ְגרָׁ ש ְכמֹו ַהתָׁ נּות, ַממָׁ מָׁ יַרת אֻּׁ נּו סוֹ יקָׁ פִּ ְיצִּ ית .ֲעבּורֵּ ַמת ֹזאת, ְברִּ יא -ְלעֻּׁ ה הִּ ילָׁ ַהמִּ
ר ֶשל זֶ  יֹות ַהֲחשּובֹות ְביֹותֵּ ְתַגְּלמֻּׁ ר ַאַחת ַההִּ דֹול ְביֹותֵּ ְפיֹו ַהגָׁ ית, יָׁ ה ַהְיהּודִּ יסָׁ י ַהְתפִּ ית. ַעל פִּ נּו ַהְיהּודִּ הּותֵּ

ּה שֶ  יּומָׁ יר ְבקִּ ר, הּוא ֶזה ֶשַמכִּ טּוב" ְביֹותֵּ ֶפה ו"ֶהחָׁ ם ַהיָׁ ָאדָׁ ם ה'. הָׁ ם ְבֶקֶשר ֶשּלֹו עִּ ְתַגּלֵּ ם מִּ ל ֶשל ָאדָׁ
תְ  ים. בִּ ֶבר ַלחּושִּ עֵּ ה ֶשמֵּ מָׁ יא ַהְּנשָׁ ְסַלַחת. הִּ י נִּ ְלתִּ ה בִּ עָׁ ה תֹופָׁ יתָׁ יִּ ה הָׁ ילָׁ ית ַהמִּ י, ְברִּ נִּ ְלטֹון ַהְיוָׁ קּוַפת ַהשִּ

ינֹו  ה ֶפַשע ֶשדִּ ְּותָׁ ֶות. -הִּ יה יהָׁ מִּ תְ ר לָׁ זֶ י חוֹ נִּ ב ָאשּווֶ מָׁ ר המָׁ ַהַמְדהִּ אן ְלֶאֶרץ יהִּ וֶ  ,ְביֹותֵּ ְלחּו ְלכָׁ ים שָׁ נִּ א ֶשַהְיוָׁ
אֹות ַאלְ  ל מֵּ אֵּ ְשרָׁ היִּ ילָׁ ת ְוַהמִּ ְשמֹור ֶאת ַהַשבָׁ ל ֹלא לִּ אֵּ ְשרָׁ ְכפֹות ַעל ַעם יִּ ים ַעל ְמנָׁת לִּ לִּ י ַחיָׁ ילּו  !!!פֵּ ְואִּ

ירֹות ְמי ים ְלֹלא ְגזִּ נִּ אֹות ֶשל ְיוָׁ נּו. ְלֹלא ְצבָׁ נּו, אֹוי ַוֲאבֹוי לָׁ אן ְבֶאֶרץ ַהקֹוֶדש ּוַהיֹום אֹוי לָׁ דֹות ָאנּו כָׁ חָׁ
ם  הְלַאַחר ַאְלַפיִּ ה ַהְקדֹושָׁ יַרת ַהתֹורָׁ ְרְצחּו ַעל ְשמִּ ים ֶשּנִּ י ְיהּודִּ יְליֹונֵּ י מִּ לּות ַאֲחרֵּ ֶבל ְוגָׁ ה נֵּ הִּ וֶ ְוֹכל . ְשנֹות סֵּ

הם כהיוֹ  ֶשֶבת ְבַשְלוָׁ ים  ֶזה לָׁ ְראּו מָׁ  ֶשָאנּו ְמַבְקשִּ ֶבל תִּ לּות ְוסֵּ ם ְשנֹות גָׁ נּו היוֹ  הְלַאַחר ַאְלַפיִּ יבֵּ  םקֹוֶרה ְסבִּ
ןמַ  ן כֵּ ש ַהיֹום כֵּ ּה ַבחּוצֹות !!  מָׁ ים אֹותָׁ ת ְורֹוְמסִּ ים ַשבָׁ ים ֶשּלא שֹוְמרִּ ים ַמה ,יֵּש ְיהּודִּ יֵּש ַגם  ?ְוַאֶתם יֹוְדעִּ

י ים ַהְיהּודִּ ישּו ַבג"ץ ַלשֹוְפטִּ גִּ ה ְוהִּ ילָׁ ית מִּ ה ֶנֶגד ַהְברִּ ימּו ֲאגֻּׁדָׁ קִּ ים ֶשהֵּ ים ֲארּורִּ ְתַיְּונִּ ה מִּ ים" ַכמָׁ ם "ַהְּנאֹורִּ
ים.  ם אֹוְמרִּ י " הֵּ רִּ ה "ֶזה ַאְכזָׁ ילָׁ ית מִּ ּנּו ֶנֶגד ַהְברִּ נּו ת.. בָׁ שַ ים בֶ נִּ יוֹ נְ ת קֶ יחַ תִּ פְ דות לֶ גּוָאֶשּלָׁ נּו אֹויָׁה לָׁ ְואֹוי לָׁ

ּנּו ,ַהַבחּורֹות ימּות ֶשּלָׁ רֹות ַהְתמִּ רֹות ,ַהְּנעָׁ דֹות ֶנֱהדָׁ ְרחֹוב .ְילָׁ ן הֹוְלכֹות בָׁ יְך ֶשהֵּ ינּו  אֵּ לֵּ ֶחם עָׁ ועליהן ְירָׁ
ם.   ַהשֵּ

ְרַכת ב י שבת שלוםבִּ זְָרחִּ   בכל מעשה ידיו, מאיר בן פנינה חיה .להצלחת.ו ב.י.ל.א.ו י.י.ל.א  ו.ס.נ.המצפה לגאולה שלמה עכשיו ממש  א כ"ר עּוזִּי ֶעְזָרא מִּ

 רציה אמןגלהצלחת יוסף בן 
 

 ושים לו את המאמר בתיבת הדואר שלו כי לעולם לא נדע איזה שינוי יכול לעורר מאמר בלב אדם.  הודי אחרזכה י .אנא אל תחזיר לגניזה ,יהודי קראת את המאמר

 

 

ִלְרפּוַאתָָכלָחוֵֹליַָעּמוִָֹיֹשָרֵאל.ָּוִבְכָללָָם: גרציה בת אלגרה, חגי דוד בן אורה, קֹוַרל ִשיָרה  ַבת ִאיָלנִית,    ָקִרין ַבת ִאיָלנִית   ברוך בן לינדה דוד בן עישה,  ליזו בת אולגה, 
מזלה בת איבון, יעקב בן גוטה, אברהם בן חנה, עומר בן שולה, לימור בת אסתר, תהילה שרה בת אורה, בר בת שרה, אדרת בת יפה,  נוי בת ורד, אילנית בת זיווה, ,  מור בן 
מיכל, נויה בת זהבה, שירלי בת עליזה, הרב משה בן תרצה הלוי, שאול בן סימה, משה לוי בן רחל, ויקי בת פרידה, מאירה בת ברכה, אילן אברהם שליש בן מזל, נהוראי יעקב 

 ישראל בן עליזה, תומר יאיר בן אלגרה, רחמים ושמואל בני רחל,  
יָקה ַבת ָחנָה, תהילה שרה בת אורה, מיכאל בן אסתר, הדס בת מיכל,  יָה ליאל ֶאתִּ לָָכלְָבֵניָּוְבנוֹתִָיֹשָרֵאלָּוִבְכָלָלן: קֹוַרל ִשיָרה ַבת ִאיָלנִית,  ָקִרין ַבת ִאיָלִנית ְּתחִּ ּוְלִזּוּוגָשֶׁ

ית ַבת רּות,  יָמה,  ָּדוִּד בֵּ ן ָחנָה, ּדֹורִּ ר ַבת סִּ י ַבת שֹונטל. ֶאְסּתֵּ ּתִּ ן יָָפה. אֵּ ף בֵּ ית ַבת אלגרה. שּוָלה ַבת ְגַרְציָה, יֹוסֵּ שירלי בת מיכל, שמרית בת ֶריְימֹונְד.  שמואל בן ויקטוריה. אֹורִּ
ן ִאיָז'ה, דליה דלית בת אסטריה   ִׁשְמעֹון בֵּ

ית   ,איריס מיכל בת פרלה. מאיה בטי בת אורלי ובעלה חן בן שושן ,בת שבע בת אורה ,תמר בת עליזה לני לינדה בת מירי, ָמא:יָבר ְקי קֹוֶדש ְלֶזַרע ן וְַכְרמִּ ּדֵּ ֲענָת ַבת ַחּוָה. עִּ

ן יַָפה, אלבכרי.  י בֵּ ימִּ יר חִּ ל ַבת ָחנָה.ֶמאִּ ן!  וְיָעֵּ ן זַָכר! ָאמֵּ י. ְלזֶַרע ַבר ְקיָָמא בֵּ           (220)סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס' ָדנִּי ֶבן ָחמֹו, ְרוִּיַטל ַבת רּותִּ

 ֹ ילּוי נְִּשמֹות ַעם יִּש ְכָלָלם:ְלעִּ ל ּובִּ נחום בן אלעד בן חנה,  יוסף רפאל חי בן פורטונה,גדליה בן מאיר,אורי בן שמריה. יעקב בן אסתר, עוזי בן מסעודה,  שימחה,מישל בן ָראֵּ

ל,  יֹום טֹוב ֶבןחי אל בן אסתר, אסתר,  ן  בנימין אלבז בן אסתר,יצחק איסק בן אפרים, אליהו בלוקה בן חנה., שְֹמָחה ַבת ָרחֵּ יָדה, אהרון בן פרידה, זִּיוָּה ַבת ְּדבֹוָרה וִּיְקטֹור בֵּ ְפרִּ
ִּיזְַמן,  ל ו ר ַבת ָרחֵּ יָדה הי"ד, ג'נט בת פרידה, ְבכֹוָרה ַבת שְֹמָחה,ִלינְָדה ַבת ְפִריָדהסֹול, ֶאְסתֵּ ן ְפרִּ ן ָחנָה , ָברּוְך בֵּ ן ְמנּוָחה, ֶעזְָרא בֵּ י , ָמֶרק ָמְרְּדַכי בֵּ ן ְפרִּ י קסּוטֹו בֵּ ָדה ַבת ָפְרָחה, סֹולִּ

י ַבת סֹול,  ן.  שְֹמָחה, ָמרִּ י ֶשיַזְכִּירֵּ ין מִּ ל ֶשאֵּ ית יִּשָֹראֵּ ָ!!!!!!ְָלַאְחדּותַָעםִָיֹשָרֵאלהתגלותוָעכשיוָממשלְָו.ָדקנּומשיחָצְִָָלַהְצָלַחתָָָָָָ ּוְלָכל נְִּשמֹות בֵּ
 

ְשמֹר הֹוָצָאה ָלאֹור "ֶחְבַרת ַהבִּ  ויצאָשָבת  יץ ְבָכל ָמקֹום ֶשֶאְפָשר!!!! וְָתבֹואּו ַעל ַהְבָרָכה  נָא לִּ ים"  קֹול ָהַרַעם נָא  ְלָהפִּ  ַעל ְקֻדַשת ַהגִָּליֹוןּטּוַח ְמזַכֵּי ָהַרבִּ
 

ֲאָתר "ַשַער ַהָשַמיִּם יד ֶאת ֶהָעלֹון  מֵּ יץ ֶאת ַהַּדף יְִּתַקְשרּו ל    http://www.myib.co.il/kh.htm   "נִַּּתן ְלהֹורִּ  עּוזִּי 2220133-410ַהְמעּונְיָנִּים ְלָהפִּ
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