
 

  

  

  

    

        

לות לירושלים וחוזרות וכיצד היו בנות לוד ע
  דקות? 18בתוך  יהןבתל

)יב, השמה" ( ובאת תדרשו ה' וגו', לשכנו יבחר אשר המקום אל אם "כי

        


   

        

      





  
 
     

 
         

  


        
   

          





     
    


          

        






         








       


   

     


  !לעבוד העני בריא וחזק אל תאמר לו לךאף ש

  חטא" (טו, ט) בך והיה ה' אל וקרא לו תתן ולא האביון באחיך עינך "ורעה
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בס"ד

  ראהפרשת
 ותשע"ה' מנחם אב 179גליון   י משפ' ר' זבולון צנעני הי"ו"מאיר בן עובדיה צנעני ז"ל ע 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
 בת סרח ע"ה צביה

 חלפון ז"לגבריאל ג'מיל בן גאראז
 דוד בן שרה ויוסף ז"ל ע"י חיים כהן
 יואב בן שושנה ז"ל ע"י לוי אבשלום

 ישראל בן רחל רשל ז"ל ע"י שרעבי
 רומיה בת סאלם וסעידה קרואני ע"ה
 יוסף בן סאלם ושמעה אדואן ז"ל



 

 

  

   







  

מדוע יש אנשים שהחגים  - רבינו ה'בן איש חי'
  התרופה לכך? יגורמים להם לעצבות, ומה

 שמח" (טז, טו) אך לה' והיית תחוג ימים "שבעת





  

 








        


          
     


      



שנזף בו,  יתהבל רבי הלל מקולומיי אמר לבע
  ..."אצלי אוכל אלא אתה ,אצלך אוכל "לא אני

לך" (טז, יז) נתן אשר ה' אלהיך כברכת ידו כמתנת "איש
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  @gmail.comrg5740 -לשלח הודעה קבלת העלון מדי שבוע ל , ובשידור חי בקול הלשון.516:4בשעה ום ה' נמסר בי

 




 




  
  

משה בן חיים ז"ל ע"י שלום לביא
 רחמים רמי בן יוסף לביא ז"ל

 ז"ל גבריאל בן לאומה מימון

 י צנעני"יחזקאל בן יוכבד אביגיל אבשקר ז"ל ע
 י אריאל "חנה ע"ה ע רינה בת

 אביתר בן מזל טוב אלישיב ז"ל

 יעקב בן חיים הלוי שפילמן ז"ל
 יעקב בן שרגא פישמן ז"ל
 דניאל בת יעל בכר ע"ה

 ה יהודית בת יעקב אהרון וייס ע"היעל מאש ♦ אברהם בן עובדיה כהן ז"ל♦ שרה בת ברניה ע"ה ע"י נתן מן ♦ כלפו בן מסעודה בריגה ז"ללע"נ


