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מג סיום הרמב״ם תשע״ט 

לזכות כל כלל ישראל שהקב״ה ישפיע להם כל טוב בגשמיות וברוחניות בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים 
״ואוצרך הטוב לנו, תפתח״ ויעבדו את השם בעבודה ד״מאך דא ארץ ישראל״ ולקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש 

מתוך מנוחה והתיישבות שמחה וטוב לבב גם קודם הגאולה בבריאות איתנה ו״תתחדש כנשר נעורכי״ ולחיים נצחיים 
ללא הפסק בנתיים 
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אליהו הכהן בן ליילא
אליהו שלום בן שמחה סימי

אליעזר בן שיינא מרים
אליעזר יהודה בן חי׳
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יוסף יצחק בן סימה לאה

יוסף שניאור זלמן בן דבורה נעכא
יעקב בן לאה דבורה

יעקב אהרן בן פראדל נשה ברכה
יעקב זאב בן שרה
יצחק בן מינה
יצחק בן נחמה
יצחק בן רחל

יצחק מאיר בן לאה נעמי
ירוחם מרדכי הכהן בן שטערנא מלכה

ישראל שמעון בן בת שבע
יששכר חיים בן אסתר מלכה

לוי יצחק בן דבורה
ליב שמחה בן הינדא פייגא
מאריאשא בת שרה איטא

מיכאל עזרא בן אסתר טויבה
מלכה בת יוכבד

מנוחה קריינדל בת אסתר
מנחם מענדל בן חנה
מנחם מענדל בן סמחה

מנחם מענדל הלוי בן רחל לאה
מנחם מענדל בן שרה
מנחם מרדכי בן מרים

מרדכי בן עטיל
מרדכי יהודה ליב בן רבקה

משה בן דורית
משה בן מאטיל שיינדיל

משה דב בער בן רבקה
משה שמואל בן בלימא
נחמי׳ בן לאה חסי׳

פייגא גנענדל בת מאריאשא
פייגא רבקה בת חנה
פינחס בן חי׳ רבקה

פינחס דוד הלוי בן פרומא אסתר
פינחס זאב וואלף בן צייטא

פרץ בן ביילא
צבי בן דבורה חנה

צבי הירש בן חוה שושנה
צבי הירש בן שרה

צבי חיים בן הלינה שיינדל
צבי שמעון בן רוזה

צבי׳ בת לאה
צפורה בת חנה
צפורה בת רבקה

קלונימוס קלמן הלוי בן פיירעל פנינה
רבקה בת הינדא

רפאל דון יואל בן תמר מלכה
רפאל צבי יהודה בן רבקה
שולטאנה בת פורטונה
שושנה בת יהודית
שלום בן סלאווא

שלום דב בער בן לאה
שלום דב בער בן רחל ביילא
שלמה הכהן בן ליובא מיכלא
שלמה הלוי בן מנוחה קריינדל

שלמה בן מרים
שמואל הלוי בן חוה
שמואל בן רבקה

שמואל בן רחל לאה
שמואל יוסף ליטמאן בן חי׳ צירלא
שמואל מנחם מענדל בן רייזל

שמעון בן חי׳ מרים
שמריהו בן ביילא

שניאור זלמן יהודה בן הינדא יוכבד
שרה מינדל בת חנה עטקא

שליט״א
ישלח להם הקב״ה רפואה שלימה תיכף ומיד ממש בתוך כל שאר חולי ישראל
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