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הם סובלים שם עינויים קשים ועוברים השפלות נוראיות כדי לשבור רוחם שיתגייסו בצבא השמד.
השכינה הקדושה מיללת עליהם ,אוי לי כי הגליתי את בני בין אומה
שפילה זו .כלל ישראל משתתפים בצעריהם ובצער השכינה ,ומתפללים
עליהם שיזכו לעמוד בנסיון ולצאת בקרוב מאפילה לאורה

האברך החשוב אברהם מרדכי בן מרים – ירושלים
האברך החשוב אלעזר בן קלרה אורית – בני ברק
הבה"ח מנחם חי בן רבקה – בני ברק ,חסיד ויז'ניץ בני ברק
הבה"ח דותן בן רינה – ישיבת נוה ארץ באר יעקב
הבה"ח עוזי עוז בן תמי  -ישיבת אור החיים ירושלים
הבה"ח יעקב ישראל בן מרסל חיה  -ירושלים
הבה"ח יחזקאל אליהו רפאל בן רחל אביגיל  -ירושלים
הבה"ח נחשון בן רחל – מודיעין עילית
הבה"ח יעקב שמואל בן טלי – צפת
הבה"ח אוריאל בן שרה – בית שאן
הבה"ח יוסף בן חנה  -ירושלים
הבה"ח דניאל בן עליזה – טבריה
הבה"ח עדן בן שמחה – באר שבע
הבה"ח מאיר בן רבקה  -מודיעין עילית
הבה"ח יוסף אושר בן מרים  -ירושלים
הנערה החרדית בעלת תשובה עדי בת רינה  -בני ברק
בחורים מבתים חרדים
שלא עמדו בנסיון
ונתפתו ע"י גייסים
שפלים ,ולאחר ראותם
השמד הנורא המתרחש
שם ברחו לנפשם,
ונעצרו במרתפי הכלא,
והם בתוקף אמונתם לא
לחזור על איוולתם עוד.

דניאל בן סילביה  -ראשון לציון • לוי יצחק
בן נחמה דינה  -אשקלון • יעקב בן קרול
מלכה  -ישיבת אור החיים ירושלים • ישראל
יעקב נתנאל בן שמחה  -ירושלים • מאור
דוד בן גנית  -אלעד • דוד בן תמר  -באר
שבע • ישראל בן רוסי  -אשדוד • נריה בן
אסנת  -בית שמש

ציון הלא תשאלו לשלום אסיריך
 9אסירים השתחררו
השבוע בזכות תפלתכם
יוסף בן נחמה ~ ליאור בן שרה ~
עובדיה בן אסתר ~ דוד נחמן בן יעל
זוסלין ~ אריה בן מרים ~ דוד בן אלבינה
~ מנשה מתן בן שרה ~ שמואל חיים
בן אודל ~ עדנה בת סטלה

ובקול תודה נברך ונהלל למתיר
אסירים על שחרורו של הצדיק
המוסר נפשו ומקדש שמו יתברך

הרב בנימין פריעדמאן
שליט"א
שב"ה כבר יצא לחירות
אחר שישב במאסר  8חדשים

יהי רצון שיתקבל תפילתינו ברחמים וברצון ,וימי בין המצרים יהפכו לנו לששון ולשמחה ,אמן

