
 

  

  

  

    

        

"וכי החשש הוא רק מפני חינוך הילדים, והרי גם 
  על עצמך יש לך לפחד!"

  אביך" (יב, א) ומבית וממולדתך מארצך לך "לך

          
        


           
          





         




    


 


    

         

   


    


      



          




ומי עשה  ,"לפעמים לצדיקים יש נשים רעות
  אותן רעות? הצדיקים בעצמם!"

  אהלה" (יב, ח) "ויט

         



         

      
        

       
          

          

         

      
 

          
       


        


  

        


        




   





          

   

  
         


         

   
          





         


 
  


        


  


  

  
 

בארה של תורה
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úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"ò ì"åé, íéðééåöî íéëøáàì íåé éììåëå úåðáøìå äàøåäì ùøãî éúá 

 :úëøòîä úáåúë 

úåáåçø-  äðâää56/5  

ìè'- 08-9744220  
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òåáù éãî ïåìòä úìá÷ì: 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 לך לךפרשת

 חתשע" מרחשון  237גליון   הי"ו ז"ל למשפחת חנוךנעמיבןלע"נ המנוח חיים העלון מוקדש

סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

 שלומי ז"ליוסף בן דוד וציונה
  מלכה מולוק בת מאנואר סלמי ע"ה

 בן סימון ז"ל ריקה בן יצחק

  סימי ז'אנו ע"ה בת רחל
 יוסף ז"ל  גורג'יה בן נעים

 חצרוני ז"ל רצון בן שמואל



 

 

"מאחורי כל אשה טובה מסתתרת קלאפטע, 
  ומאחורי כל קלאפטע מסתתר בעל טיפש"


     

  
   












         






 

         
 

 



       

         






         

  


        














ראשת הממשלה אמרה שאינה מזכירה שם 
  כ..."שמים כדי שהציבור לא יבין שהמצב גרוע כ

  בה'" (טו, ו) "והאמין

  

 




           
 







         
          
         




        
        
         

         



   

         
    

          
 


       




    
   
  


  




 
           
  



  בשורה משמחת לקוראי העלון
החידושים עלי ספר, שמחים אנו להודיע את לאחר למעלה מעשור שנים של הוצאת עלונים מדי שבוע, ולאור בקשת רבים להדפיס חסדי ה' ב

זכות הדפסת  יופיעו בצורה מהודרת ובכלי נאה העלונים והמאמרים שיצאו לאור במשך השנים על כל פרשיות התורה.יודפס ספר שבו "ה שב
בבחינת "ברוך אשר יקים את דברי  ,מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שהיא סגולה נשגבה לישועהדברי גדולה ועצומה, וכהיא ספר חידושי תורה 
או פרשה להצלחה ברכה  /חומש /ניתן להנציח ולהקדיש את הספר כולו והנצחת הנפטרים. תנשמלעילוי וכן תיקון חשוב התורה הזאת", 

אפשר להקדיש פרשה המתאימה ליום פקידת השנה של הנפטר, כך [ו בהקדשה מפוארת ומהודרת. ופיערפואה, או לעילוי נשמה. שמות התורמים יו
  או במייל הנ"ל. 4122172-050המעוניינים להשתתף בזכות הדפסת הספר יפנו בטל'  .]נשמתושבאותו שבוע יעיינו וילמדו בחידושים שהוקדשו לעילוי 

  
  

    

 ♦ע"י הרב גולן  יחיאל בן שמחה תורג'מן ז"ל    
 ♦ י אשתו הגב' בת שבע תח'"עזריאל בן דוד לוי ז"ל ע

  ♦ בועז הי"ו 'י ר"ע שעירי ז"ל סלימן בן אהרון
 ♦ י בנו הרב עובד יעקב שליט"א"ע ז"ל יוסף עובד בן סעדיה

  ע"ה זוליכה ידידהבתיפה
 שמואל סעיד בן השמט פיראן ז"ל

 אילוז ע"ה רחמה בתאסתר

 י שרעבי "עע"הנונאבתרשל רחל
  מרים כפיר ע"ה בת חנה

ע"הבלקיסבתיסמין שושנה

 אבישלום כהן ז"ל בן צפורה סבריה 
 י אבוטבול"זכרי ז"ל עשלמה בן עליה 

 סוזאנה ע"ה יהודית בת מרים










 


