
 

  

  

  

    

        

  מה שעושה הפרנסה לאדם...

  ה' אלוהיכם" (כט, ט) לפני כולכם היום נצבים "אתם


 
  

 
















  
            

       
         

   


   
        

  

  

          
         





     
         




       
        


           
         



דוד המלך ביקש שיהיה חלקו לעולם הבא עם 
  ידישע מאמע !א

  נשיכם" (כט, י) "טפכם

        
     

         
    


    

    
           
         


    

 
  







          
          



  


 



     

    


        
          
   

        


        

         


   



בארה של תורה
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בס"ד

  נצביםפרשת
 ותשע" ה' אלול 184גליון   מרת רחל בת אסתר ע"ה ע"י נכדה ר' אלון חלפון הי"ו נ"העלון מוקדש לע

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

 סלמי ע"ה שושנה מהין בת זרין
 אסתר בת עזרא ומרים כהן ע"ה 

 שרה בת דוד ע"ה ע"י קפלן

 מזל בת מלכה גמליאל ע"ה
 קואידנוב פאנר בת מזל וציון בנגייב ע"ה

 חנניה בן בת ציון רבין ז"ל



 

 

שאינו מדובנא הגאון מוילנא השיב למגיד 
  מחפש לעשות "קונצים"

 ספות למען אלך לבי בשרירות כי לי יהיה שלום לאמור בלבבו "והתברך
  הצמאה" (כט, יח) את הרוה

        


           
       

         





      



           

         



       
      

   



        

       
        


            

 


מדוד את זנב הגמל ורוצה לעשות תשובה? צא 
  והשור...

  הזה" (כט, כז) כיום אחרת ארץ אל "וישליכם
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 חיה בת שושנה משולמי ע"ה 
 דב בן צפורה ז"ל ע"י אלול 

 י יהודה"עובדיה בן חסן ז"ל ע

ן אבו ז"לציון בן מרסל ב
 עזרא בן אדוארד וברטה מזין ז"ל 
בתיה בת לולה ע"ה ע"י צדוק

 בצלאל בן רחל ז"ל ע"י שמלוב
 שרה פאעסל אירן בת בלומה ע"ה

 ירמיהו בן סעדיה קהא ז"ל

 שלמה בן יחיא ז"ל ע"י גלעדי♦ראובן בן ריבה גולד ז"ל♦צדיק בן רחמה ז"ל ע"י אליהו♦אורה בת ברכה כפיר ע"הלע"נ


