טֹפֶ ס ַה ְר ָׁשמָׁ ה לְ חֶ ְב ַרת ַה ִּבּטּוחַ ְמזַכֵּ י ָׁה ַר ִּבים
שוֹת ְתשּובָׁ ה"
יקין ְביָׁד ֹו לַ עֲ ֹ
"כָׁ ל הַ ְמזַכֶ ה אֶ ת ָׁה ַר ִּבים אֵּ ין חֵּ ְטא בָׁ א עַ ל יָׁד ֹו וְ כָׁ ל הַ מַ ְח ִּטיא אֶ ת ָׁה ַר ִּבים אֵּ ין מַ ְס ִּפ ִּ
ירּה "
לְ ַה ְק ִּריא לַ ִּמ ְשפָׁ חָׁ ה סָׁ ִּביב ַהשֻּׁ לְ חָׁ ן בַ אֲ רּוחַ ת ַה ַשבָׁ ת " לְ ַהגְ ִּדיל תו ָֹׁרה ּולְ ַהאֲ ִּד ָׁ
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ָרע
קֹול הַ

התשס"ט

הרצח במומבאי כתוב בזוהר?
אומה משלמת כסף לרוצחיה ,ומעבירה  011מליון שקלים לארגון שיום יום יורה עלינו טילים ופצצות
שרוצחים בנו .ועוד ,אחד מבנינו יושב שם ונמק בחושך כבר למעלה מ  011יום ועולם כמנהגו נוהג,
יהודי שמבצעים בו לינץ (ורואים בסרט וידאו באופן מוחשי מול העניים שערבים מבצעים בו לינץ)
והוא מתגונן ויורה באקדח צעצוע  1.22להגנתו ו ...הוא נעצר!! ואת מבצעי הלינץ אפילו לא
מחפשים .אכן זה מייאש.
ִּירא י ַעֲ ק ֹב מְ א ֹד וַיֵּצֶר לֹו וַיַחַ ץ אֶ ת הָ עָ ם אֲ שֶ ר אִּ ּתֹו
וכן גם יעקב אבינו כאשר חזר לארץ כנען ככתוב וַי ָ
ו ְאֶ ת הַ צ ֹאן ו ְאֶ ת הַ בָקָ ר ו ְהַ גְמַ לִּים לִּשְ נֵּי מַ חֲ נֹות :ומה עושה יעקב?
כתוב כי המרכבה של הקדוש ברוך הוא מורכבת מאברהם ,יצחק ,יעקב ,ודוד מלך המשיח .ואילו
כיסה הכבוד מורכב מארבעה פרצופים אריה שור נשר ואדם ופרצופו של האדם הוא פרצופו של
יעקב אבינו ,כמו שנאמר בספר יחזקאל:
ּומּת ֹוכָּה כְ עֵ ין הַ חַ ְׁשמַ ל ִמּתוְֹך
וָ אֵ ֶרא וְ ִהנֵה רּוחַ ְסעָ ָרה בָ ָאה ִמן הַ צָ פוֹן עָ נָן גָדוֹל וְ אֵ ׁש ִמ ְתל ַַקחַ ת וְ ֹנגַּה ל ֹו סָ בִ יב ִ
ַארבַ ע כְ נָפַ יִ ם
ַארבָ עָ ה פָ ִנים לְ אֶ חָ ת וְ ְ
ָאדם לָהֵ נָה :וְ ְ
ַארבַ ע חַ ּיוֹת וְ זֶ ה מַ ְראֵ יהֶ ן ְדמּות ָ
ּומּת ֹוכָּה ְדמּות ְ
הָ אֵ ׁשִ :
ָאדם
ידי ָ
לְ ַאחַ ת לָהֶ ם :וְ ַרגְ לֵיהֶ ם ֶרגֶל ְי ָׁש ָרה וְ כַף ַרגְ לֵיהֶ ם כְ כַף ֶרגֶל עֵ גֶל וְ נ ְֹצ ִצים כְ עֵ ין ְנח ֶֹׁשת ָקלָל :וידו וִ ֵ
ַארבַ עְ ָּתם :חֹבְ רֹת ִא ָשה אֶ ל אֲ חוֹתָ ּה ַכנְפֵ יהֶ ם ֹלא
ַארבַ עַ ת ִרבְ עֵ יהֶ ם ּופְ נֵיהֶ ם וְ ַכנְפֵ יהֶ ם לְ ְ
ִמ ַּתחַ ת ַכ ְנפֵ יהֶ ם עַ ל ְ
ַארבַ עְ ָּתם ּופְ נֵי ׁשוֹר
ַאריֵה אֶ ל הַ ּי ִָמין לְ ְ
ָאדם ּופְ נֵי ְ
ּודמּות פְ נֵיהֶ ם פְ נֵי ָ
יִ סַ בּו בְ לֶכְ ָּתן ִאיׁש אֶ ל עֵ בֶ ר פָ נָיו ֵילֵכּו ְ :
ַארבַ עְ ָּתן :וכאשר טוב לעם ישראל ואין לו צרות הפרצוף של כיסא
ַארבַ עְ ָּתן ּופְ נֵי נֶׁשֶ ר לְ ְ
מֵ הַ ְשמֹאול לְ ְ
הכבוד מחייך ממש כמו הכרובים שמתחבקים בבית המקדש וכשלא טוב לעם ישראל הפרצוף עצוב
ולכן כתוב
ּיִׁשלַח ַי ֲעקֹב מַ לְ ָאכִ ים לְ פָ נָיו!! לפנים שלו שנמצאים בכיסא הכבוד כדי לדעת אם עליו לדאוג או לא!!
וַ ְ
(בשם הבבא סאלי)

ולכן היום אני רוצה להסתכל בפרצוף ששיך לכיסא הכבוד ויש לנו את האפשרות להתבונן בו וזה
הפרצוף של הזוהר הקדוש .כתוב בזוהר כך :לסוף שבעין יומין (לסוף שבעים יום ) סליק נאקו
דישראל לקמי מלכא קדישא (תעלה צעקת ישראל לפני הקב"ה) דיהון מעיקין לון בכל סטרין דעלמא
(על שמציקים לנו בכל ארבע כנפות תבל) וכנישתא חדא לצד דרומא יתאביד ויתחריב.

ובית כנסת אחד (בית חב"ד) מצד דרום (הודו מומבאי) יאבד ויחרב
וחמשה זכאי קשוט יתקטלון בינייהו( .וחמישה צדיקים זכאים ירצחו בין כל הנרצחים)
גבריאל ורבקה הולצברג בן ציון קרומן אריה ליבוש ועוד יהודי שאת שמו אני לא זוכר .זצ"ל
כדין לסוף תלתין ותרין יומין דיקטלון לכנישתא ההיא ( ולסוף שלושים ושתיים יום מיום האסון בבית
חב"ד) ילבש קב"ה קנאה ............ומכאן יש תאור מבהיל על מה שהולך לקרות בעולם כאשר אומר
הזוהר כי ייפול רעש גדול בעולם ע"י המשיח וכול העולם ישמעו ויראו ואז יתבערו הגילולים מארץ
הקודש כלומר כל העבודה הזרה וכל מה שלא הלך בדרך ה' יאבד ושלוש מלחמות יעשו בני ישמעאל
עם המשיח והם יבואו וישתחוו לרבון עולם בהר הקודש בירושלים ואלו המלחמות יהיו באלף השישי.
זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בלק דף צב עמוד א עד כאן מהזוהר .עכשיו בואו נגש לתאריכים ולחשבונות שיש בזוהר.
ספרתי שלושים ושתיים יום מיום האסון במומבאי שהיה ביום כח' חשוון  22-00-10והגעתי ליום ב'
טבת נר שמיני של חנוכה .חג האורים ובעזרת ה' האור שניצור השנה בחג החנוכה יהיה כל כך גדול
שנזכה לראות את התגלות משיח צדקנו ממש עכשיו (את החשבון עשיתי לא כולל את יום האסון
ואם יום האסון נחשב אזי  22יום יהיו ב ראש חודש טבת נר שביעי של חנוכה שבו תפרוץ
המלחמה) ועכשיו חיפשתי מה היה לפני שבעים יום והגעת למרבה הפלא לתאריך אומנם לועזי
אבל הגעתי ל  11-00-8002זה אומנם לא התאריך המקורי אבל זה מסמל את אסון התאומים ואולי
יש קשר בין הדברים אני לא יודע צריך עיון

חנוכה בא ,הַ אִ ם הִ סַ קְ נּו אֶ ת הַ מַ סְ ָקנֹות הַ נ ְִד ָרׁשֹות?

יקים ְמבַ ְק ִּשים
ישב בֶ ַשלְ וָׁ הָׁ ,קפַ ץ עָׁ לָׁ יו ָׁרגְ ז ֹו ֶשל יוֹסֵּ ף .צַ ִּד ִּ
וְ י ֵֶּשב יַעֲ קֹב אוֹמֵּ ר ָׁר ִּש"י וְ י ֵֶּשבִּ ,ב ֵּקש יַעֲ קֹב לִּ ֶ

ֵּישב ְב ַשלְ וָׁ ה כְ לוֹמַ ר יַעֲ קֹב ַהצַ ִּדיק לְ ַאחַ ר כָׁ ל ַהסֵּ בֶ ל ֶשעָׁ בַ ר מֵּ ְר ִּדיפַ ת עֶ ָׁשיו ָׁה ָׁר ָׁשע וְ ָאז מַ עֲ ֶשי ַהּנוֹכְ לּות
ל ֵּ
ידה שּוב ִּעם עֶ ָׁשיו ָׁה ָׁר ָׁשע וְ שּוב מַ עֲ ֶשה ִּדינָּׁה וְ כָׁ ל מַ ה ֶש ִּב ֵּקש יַעֲ קֹב ָׁה ָׁיה
ישה ַהמַ ְפ ִּח ָׁ
ֶשל לָׁ בָׁ ן ָׁה ָׁר ָׁשע וְ ַה ְפגִּ ָׁ
ּוב ַשלְ וָׁ ה וְ ִּהּנֶה עַ ם
ָאדם לָׁ ֶשבֶ ת וְ לַ עֲ בֹד אֶ ת בו ְֹרא ֹו ְב ֶש ֶקט ְ
ּובעֶ צֶ ם ז ֹו ַה ְש ִּאיפָׁ ה ֶשל כָׁ ל ָׁ
לָׁ ֶשבֶ ת ְב ַשלְ וָׁ הְ .
ירהִּ ,ב ֵּקש
יִּש ָׁראֵּ ל ִּבימֵּ י ַהחֲ נֻּׁכָׁ ה ַהבָׁ ִּאים עָׁ לֵּינּו לְ טוֹבָׁ ה נִּ יזְ כָׁ ר בַ ִּספּור ַהחֲ נֻּׁכָׁ הְ :במֵּ ָאה ַה ְשנִּ יָׁה לִּ ְפנֵּי ַה ְס ִּפ ָׁ
ְ
דּותםְ ,ב ִּת ְקוָׁ ה ֶשיִּ ְתבוֹלְ לּו וְ יִּּטָׁ ְמעּו ְב ַת ְרבּות יָׁוָׁ ן
הּודים ִּמיַהֲ ָׁ
ָאנְטיוֹכּוס לְ נַתֵּ ק אֶ ת ַהיְ ִּ
ִּ
ַה ִּמ ְשטָׁ ר ַהיְ וָׁ נִּ י ֶשל
יס ִּטית .עַ ל ְמנָׁת לְ מַ מֵּ ש זֹאת ,הו ִֹּציא ָאנְ ִּטי ֹו כּוס אֶ ל ִּמחּוץ לַ חֹק אֶ ת ִּקיּום ַה ִּמ ְצווֹת ,כ ֹולֵּל ִּמ ְצווֹת
ַההֶ לֶ נִּ ְ
ּוב ִּרית ַה ִּמילָׁ ה וֶ ַה ְצנִּ יעּות וְ ַה ָׁדבָׁ ר הֵּ חֵּ ל לְ מוֹטֵּ ט אֶ ת בָׁ ִּסיס
ירת ַה ַשבָׁ ת ְ
ּוב ִּע ָׁקר אֶ ת ְש ִּמ ַ
ַתלְ מּוד ַהתו ָֹׁרהְ ,
יהּודים ַר ִּבים ָאכֵּ ן עָׁ זְ בּו אֶ ת
ִּ
יְהּודיִּים .נִּ ְרָאה ָׁהיָׁה כִּ י ָאנְ ִּטיוֹכּוס ָאכֵּ ן מַ ְצלִּ יחַ ְב ָׁתכְ נִּ יתוֹ ,הֱ יוֹת וִּ
ַהחַ יִּ ים ַה ִּ
מָׁ ס ֶֹרת אֲ בוֹתֵּ יהֶ ם ,נִּ ְשאּו בֶ נִּ שּואֶ י ַתעֲ רֹבֶ ת וְ הֶ עֱ נִּ יקּו לְ עַ ְצמָׁ ם ְשמוֹת יְ וָׁ נִּ יִּ יםִּ .ב ְתגּובָׁ ה ,נִּ ְמלְ טָׁ ה ְקבּוצַ ת
יְהּודים
ִּ
ְהּודהְ ,ב ַהכְ ִּריזָׁם מֶ ֶרד גָּׁלּוי עַ ל גְ ז ֵַּרת ָאנְ ִּטיוֹכּוסְ .קבּוצָׁ ה ְקטַ ּנָׁה ז ֹו ֶשל
יְהּודים ְקטַ ּנָׁה לְ ָׁה ֵּרי י ָׁ
ִּ
"מלְ חֶ מֶ ת ג ִֵּּרילָׁ ה" כְ ֶנגֶד ַהצָׁ בָׁ א ַה ֶיוַ נִּ יָ .אנְ ִּטיוֹכּוס
יְהּודה ,נִּ הֲ לָׁ ה ִּ
ָׁ
ּובנוֹ,
ַהּנֶאֱ מָׁ נִּ ים לְ ָׁד ָׁתםְ ,ב ַהנְ ָׁהגַת מַ ִּת ְתיָׁהּו ְ
ִּשגֵּר גְ יָׁסוֹת צָׁ בָׁ א ְמאֻּׁ מָׁ נִּ ים הֵּ יטֵּ ב לְ דַ כֵּ א אֶ ת ַהמֶ ֶרד  -אֲ בָׁ ל קוֹמֵּ ץ ַהמַ כַ ִּבים ִּה ְצלִּ יחַ ְ ,באֹפֶ ן נִּ ִּסי ,לַ גִּ בוֹר עַ ל
ירּושלַ יִּם ְבחוֹדֶ ש כִּ ְסלֵּו ִּב ְשנַת  461לִּ ְפנֵּי
ָׁ
יְהּודים נִּ כְ נְ סּו לִּ
ִּ
ַאדמָׁ ָׁתם.לוֹחֲ ִּמים
ַאלְ פֵּ י ַהחַ יָׁלִּ ים ּולְ ג ֵָּׁרש או ָֹׁתם מֵּ ְ
ּומחֻּׁ ּלָׁ ל ִּבידֵּ י ז ִָּׁרים .הֵּ ם טַ הֲ רּו אֶ ת ַה ִּמ ְק ָׁדש וְ חָׁ נְ כּו אוֹת ֹו מֵּ חָׁ ָׁדש
ירה ּומָׁ ְצ אּו אֶ ת בֵּ ית ַה ִּמ ְק ָׁדש פָׁ רּוץ ְ
ַה ְס ִּפ ָׁ
בַ יוֹם כ"ה ְבכִּ ְסלֵּו .וְ ַאתֶ ם יו ְֹד ִּעים מַ ה הַ מַ ְד ִּהים בַ כֹל הַ ִּספּור ַהזֶה? כַ אֲ ֶשר ַהיְ וָׁ נִּ ים ָׁרצּו ֶשעַ ם י ְִּש ָׁראֵּ ל ֹלא
ּושָאר ַה ִּמ ְצווֹת ֶשל ַהתו ָֹׁרה .הֵּ ם עָׁ ְברּו ִּמבַ יִּ ת לַ בַ יִּ ת ,בָׁ ְרחוֹבוֹת,
ּוב ִּרית ִּמילָׁ הְ ,צנִּ יעּותְ ,
יִּ ְשמֹר ַשבָׁ תְ ,
"הּנְ או ִֹּרים
ּובַ ְשוָׁ ִּקיםִּ .עם חַ יָׁלִּ ים עַ ל ְמנָׁת לִּ ְתפֹש כָׁ אֵּ ּלֶה ֶששו ְֹמ ִּרים ַשבָׁ תִּ ,מילָׁ ה ,וְ ֶשּלא לְ דַ בֵּ ר עַ ל ַ
ירים מֵּ ידָׁ ע עַ ל חַ ָׁילֵּי צָׁ ַהל לְ בָׁ תֵּ י
ַאנְשי ַה ְשמֹאל הַ הוֹזִּים ֶשל יָׁמֵּ ינּו אֵּ ּלּו ֶשמַ עֲ ִּב ִּ
"ה ִּמ ְתיַּוְ נִּ ים" ( ֵּ
יְהּודים" ַ
ִּ
ֶשבַ
ּומצַ ּלְ ִּמים או ָֹׁתם כִּ ְב ָׁיכוֹל אֵּ יְך הֵּ ם
ַה ִּמ ְשפָׁ ט בָׁ עוֹלָׁ ם אֵּ ּלֶה הָׁ עו ְֹמ ִּדים לְ יַד מַ ְחסו ִֹּמים ֶשל חַ ָׁילֵּינּו ַהגִּ בו ִֹּרים ְ
ְשּובים ַהּנ ְִּבנִּ ים .אוֹי לָׁ נּו ) ֶש ִּה ְסגִּ ירּו
ּומדַ ּוְ ִּחים עַ ל י ִּ
ִּמ ְתיַחֲ ִּסים לָׁ רו ְֹצ ִּחים ֶש ְס ִּביבֵּ נּו .אֵּ ּלּו ִּמ ָׁשלוֹם אַ ְךָׁ -שוְ א ְ
אֶ ת אֲ ִּחיהֶ ם לַ ִּשלְ טוֹן אֲ ֶשר ִּמיַד הו ִֹּציא או ָֹׁתם לַ הו ֵֹּרגּ .ומֵּ עַ ל לְ כָׁ ל ִּמנְהֲ גֵּי ַהיַהֲ דּות ,סָׁ לְ דּו ַהיְ וָׁ נִּים ִּמ ְב ִּרית-
ֶעֱרכֶ ת בַ יוֹם ַה ְש ִּמינִּ י לְ ִּהּוָׁ לְ ד ֹו ֶשל ַה ִּתינוֹקּ .ומַ דּועַ הֵּ ם ִּה ְתנַגְ דּו לַ ְב ִּריתַ -ה ִּמילָׁ ה בַ חֲ ִּריפּות
ַה ִּמילָׁ הַ ,הּנ ֶ
ֶשכָׁ זֹאת? עַ ד ֶשהו ִֹּציאּו או ָֹׁתּה אֶ ל ִּמחּוץ לַ חֹק? בָׁ רֹאש ּובָׁ ִּראש ֹונָׁהִּ ,משּום ֶש ַה ִּמּלָׁ ה פָׁ גְ עָׁ ה בָׁ ִּאידֵּ ָאל ַהיְ וָׁ נִּי
ירת אֻּׁ מָׁ נּות ,עַ ד
יצ ַ
ֶשל ְשלֵּמּות ַהגּוף .עֵּ ירוֹם ְבפֻּׁ ְמבֵּ י ָׁהיָׁה ְמקֻּׁ בָׁ ל בַ חֲ בֵּ ָׁרה ַהיְוָׁ נִּ ית ִּמשּום ֶש ַהגּוף נִּ ְתפָׁ ס כִּ ִּ
כְ דֵּ י כָׁ ְך ֶש ַה ְספו ְֹרטָׁ ִּאים ַהיְ וָׁ נִּ ים ִּה ְתחָׁ רּו בָׁ עֵּ ירֹם .עֲ ב ּור ַהיְ וָׁ נִּ יםִּ ,מ ְצוַ ת ַה ִּמילָׁ ה ָׁהיְ ָׁתה ְבגֶדֶ ר ַה ְשחָׁ ָׁתה ֶשל
בּורנּו .לְ עֻּׁ מַ ת זֹאתְ ,ב ִּריתַ -ה ִּמילָׁ ה ִּהיא
יקס ֹו עֲ ֵּ
יטי עַ ל ִּציּור ֶשל ִּפ ָׁ
ירת אֻּׁ מָׁ נּות ,מַ מָׁ ש כְ מ ֹו ַה ָׁתזַת גְ ָׁר ִּפ ִּ
יְ ִּצ ַ
הּודית ,י ְָׁפי ֹו ַהגָׁדוֹל ְביוֹתֵּ ר
יְהּודית .עַ ל ִּפי ַה ְת ִּפיסָׁ ה ַהיְ ִּ
ַאחַ ת ַה ִּה ְתגַּלְ מֻּׁ יוֹת ַהחֲ שּובוֹת ְביוֹתֵּ ר ֶשל ֶז הּותֵּ נּו ַה ִּ
ָאדם ַהיָׁפֶ ה ו"הֶ חָׁ טּוב" ְביוֹתֵּ ר ,הּוא זֶה ֶשמַ כִּ יר ְב ִּקיּומָׁ ּה ֶשל
ָאדם ִּמ ְת ַגּלֵּם ְב ֶק ֶשר ֶשּל ֹו ִּעם ה'ָׁ .ה ָׁ
ֶשל ָׁ
יִּיתה תוֹפָׁ עָׁ ה ִּבלְ ִּתי נִּ ְסלַ חַ תִּ .היא
חּושיםִּ .ב ְת קּופַ ת ַה ִּשלְ טוֹן ַהיְ וָׁ נִּ יְ ,ב ִּרית ַה ִּמילָׁ ה ָׁה ָׁ
ַהּנְ ָׁשמָׁ ה ֶשמֵּ עֵּ בֶ ר לַ ִּ
יהה ַהמַ ְד ִּהימָׁ ה ְביוֹתֵּ רֶ ,ו ִּהיא ֶש ַהיְ וָׁ נִּ ים ָׁשלְ חּו לְ כָׁ אן לְ אֶ ֶרץ
ִּהּוְ ָׁתה פֶ ַשע ֶש ִּדינ ֹו -מָׁ וֶת .וֶ שּוב ָאנִּ י ח ֹו ֶזר לָׁ ְת ִּמ ָׁ
יִּש ָׁראֵּ ל ֹלא לִּ ְשמוֹר אֶ ת ַה ַשבָׁ ת וְ ַה ִּמילָׁ ה!!! וְ ִּאילּו
יִּש ָׁראֵּ ל מֵּ אוֹת ַאלְ פֵּ י חַ יָׁלִּ ים עַ ל ְמנָׁת לִּ כְ פוֹת עַ ל עַ ם ְ
ְ
ַהיוֹם אוֹי לָׁ נּו ,אוֹי וַ אֲ בוֹי לָׁ נּו .לְ ֹלא ְצבָׁ אוֹת ֶשל יְ וָׁ נִּ ים לְ ֹלא גְ זִּ ירוֹת ְמיּוחָׁ דוֹת ָאנּו כָׁ אן ְבאֶ ֶרץ ַהקוֹדֶ ש
ירת ַהתו ָֹׁרה ַה ְקדו ָֹׁשה .וְ כֹל וֶ ִּה ֵּנה
יְהּודים ֶשּנִּ ְר ְצחּו עַ ל ְש ִּמ ַ
ִּ
לְ ַאחַ ר ַאלְ פַ יִּם ְשנוֹת סֵּ בֶ ל וְ גָׁלּות ַאחֲ ֵּרי ִּמילְ י ֹונֵּי
הי ֹום כ ֶשָאנּו ְמבַ ְק ִּשים זֶה לָׁ ֶשבֶ ת ְב ַשלְ וָׁ ה לְ ַאחַ ר ַאלְ פַ יִּם ְשנוֹת גָׁלּות וְ סֵּ בֶ ל ִּת ְראּו מָׁ ה קו ֶֹרה ְס ִּביבֵּ נּו הי ֹום
יְהּודים ֶשּלא שו ְֹמ ִּרים ַשבָׁ ת וְ רו ְֹמ ִּסים או ָֹׁתּה בַ חּוצוֹת ,וְ ַאתֶ ם יו ְֹד ִּעים מַ ה? יֵּש גַם
ִּ
מַ מָׁ ש ַהיוֹם כֵּ ן כֵּ ן !! יֵּש
"הּנְ או ִֹּרים"
ְהּודים ַ
רּורים ֶשהֵּ ִּקימּו אֲ ג ָֻּׁׁדה ֶנגֶד ַה ְב ִּרית ִּמילָׁ ה וְ ִּהגִּ ישּו בַ ג"ץ לַ שו ְֹפ ִּטים ַהי ִּ
כַ מָׁ ה ִּמ ְתיַּוְ נִּ ים אֲ ִּ
ֶשּלָׁ ּנּו ֶנגֶד ַה ְב ִּרית ִּמילָׁ ה "זֶה ַאכְ ז ִָּׁרי " הֵּ ם או ְֹמ ִּריםָ .אגּודות ֶל ְפ ִּתיחַ ת ֶקנְ י ֹונִּ ים בֶ ַשבָׁ ת ..וְ אוֹי לָׁ נּו א ֹויָׁה לָׁ נּו
יְרחֶ ם עָׁ לֵּינּו ועליהן
ַהבַ חּורוֹתַ ,הּנְ עָׁ רוֹת ַה ְת ִּמימּות ֶשּלָׁ ּנּו ,יְלָׁ דוֹת נֶהֱ ָׁדרוֹת .אֵּ יְך ֶשהֵּ ן הוֹלְ כוֹת בָׁ ְרחוֹב ָׁ
ַה ֵּשם.
בב ְִּרכַת שבת שלום עּוזִּי עֶ ז ְָרא מִּ ז ְָרחִּ י

כ"ר המצפה לגאולה שלמה עכשיו ממש א.נ.ס.ו ב.י.ל.א.ו י.י.ל.א.ו להצלחת .מאיר בן פנינה חיה בכל מעשה ידיו,

להצלחת יוסף בן גרציה אמן
יהודי קראת את המאמר ,אנא אל תחזיר לגניזה .זכה יהודי אחר ושים לו את המאמר בתיבת הדואר שלו כי לעולם לא נדע איזה שינוי יכול לעורר מאמר בלב אדם.
לִ ְרפּוַאתָכָ לָחוֹלֵיָעַ ּמוָֹיִ ש ָֹראֵ לָּ.ובִ כְ ָל ָלָם :גרציה בת אלגרה ,חגי דוד בן אורהַ ,
ירה בַת אִ ילָ נִיתָ ,ק ִרין בַת אִ ילָ נִית ברוך בן לינדה דוד בן עישה ,ליזו בת אולגה,
קֹורל שִ ָ
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,
ּוּוגָשלָכָ לָבְ נֵיָּובְ נוֹתָיִ ש ָֹראֵ לָּובִ כְ ָללָןַ :
ירה בַת אִ ילָ נִיתָ ,ק ִרין בַת אִ ילָ נִית ּתְ חִּ יָה ליאל אֶ תִּ יקָ ה בַת חָ נָה ,תהילה שרה בת אורה ,מיכאל בן אסתר ,הדס בת מיכל,
קֹורל שִ ָ
ֶׁ
ּולְ זִ
אֹורית בַת אלגרה .שּולָה בַת ג ְַר ְצי ָה ,יֹוסֵּ ף בֵּן י ָפָה .אֵּ ּתִּ י בַת שֹונטל .אֶ סְ ּתֵּ ר בַת סִּ ימָ הּ ,דָ ו ִּד ֵּבן חָ נָהִּ ,
שירלי בת מיכל ,שמרית בת ֶרי ְימֹונְד .שמואל בן ויקטוריהִּ .
ּדֹורית בַת רּות,
ׁשִ מְ עֹון בֵּן אִ יזָ'ה ,דליה דלית בת אסטריה
ְלז ֶַרע קֹודֶ ש בָר קְ יימָ א :לני לינדה בת מירי ,תמר בת עליזה ,בת שבע בת אורה ,איריס מיכל בת פרלה .מאיה בטי בת אורלי ובעלה חן בן שושן ,עֲ נָת בַת חַ ּוָה .עִּ ּדֵּ ן וְכ ְַרמִּ ית
אלבכרי .מֶ אִּ יר חִּ ימִּ י בֵּן י ָפַה ,וְי ָעֵּ ל בַת חָ נָה .דָ נִּי בֶן חָ מֹוְ ,רו ִּיטַ ל בַת רּותִּ יְ .לז ֶַרע בַר קְ י ָמָ א בֵּן זָכַר! ָאמֵּ ן! (סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס' )220
לְעִּ ילּוי נִּשְ מֹות עַ ם י ִּש ֹ ָראֵּ ל ּו ִּ
ב ְכ ָללָם:מישל בן שימחה ,יעקב בן אסתר ,עוזי בן מסעודה ,אורי בן שמריה .גדליה בן מאיר,יוסף רפאל חי בן פורטונה ,אלעד בן חנה ,נחום בן
אסתר ,חי אל בן אסתר ,בנימין אלבז בן אסתר,יצחק איסק בן אפרים ,אליהו בלוקה בן חנה ,.ש ֹמְ חָ ה בַת ָרחֵּ ל ,יֹום טֹוב בֶן ִּ
בֹורה ו ִּיקְ טֹור בֵּן
פְרידָ ה ,אהרון בן פרידה ,זִּיו ָּה בַת ּדְ ָ
ְכֹורה בַת ש ֹמְ חָ הִּ ,
פְרידָ ה בַת פָ ְרחָ ה ,סֹולִּי קסּוטֹו בֵּן
ידה ,מָ ֶרק מָ ְרּדְ כַי בֵּן מְ נּוחָ ה ,עֶ ז ְָרא בֵּן חָ נָה  ,בָרּוְך בֵּן פְ ִּרידָ ה הי"ד ,ג'נט בת פרידה ,ב ָ
סֹול ,אֶ סְ תֵּ ר בַת ָרחֵּ ל ו ִּיזְמַ ן ,לִ ינ ְָדה בַת פְ ִר ָ
ַאחדּותָעַ םָיִ ש ָֹראֵ ל ָ
ש ֹמְ חָ ה ,מָ ִּרי בַת סֹולּ ,ו ְלכָל נִּשְ מֹות בֵּית י ִּש ָֹראֵּ ל שֶ אֵּ ין מִּ י שֶ יַזְכ ִֵּּירןָָָָָָ .לְ הַ צְ לָחַ תָמשיחָצִָדקנּוָ.ולְָהתגלותוָעכשיוָממש!!!!!!ָלְ ְ
שָ בָת ויצא הֹוצָָאה לָאֹור "חֶ ב ְַרת הַ ִּבּטּוחַ מְ זַכֵּי הָ ַרבִּים" קֹול הָ ַרעַ ם נָא לְהָ פִּ יץ ְבכָל מָ קֹום שֶ אֶ פְשָ ר!!!! ו ְתָ בֹואּו עַ ל הַ ב ְָרכָה נָא לִּשְ מ ֹר עַ ל קְ דֻ שַ ת הַ ִּגלָיֹון
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