
 

  

  

  

    

        

לה בחלום את סוד החומר ייוסף ידיד ג 'רהגאון 
  של מעלהית דין שמגן על האדם בב "כימי"ה

  " (לב, ב)וגו' לקחי כמטר "יערוף

          
 


 

  


       
  

       


 



 


          


         


        


    
             


            


  

        
         
        

  
     

            



     


    
     
          

           


איש ואשה שהיו תחת החופה  -'קהילות יעקב'ה
  בעולם הזה סימן הוא ששורש נשמתם אחד

  משפט וגו'" (לב, ד) דרכיו כל כי פעלו תמים "הצור

 








       

  

          
 

        

           

          
          
          



  מום? בעלי ילדים נולדים דועמ

  הוא" (שם) וישר צדיק עול, ואין אמונה "אל
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בס"ד

  והאזינפרשת
 זתשע" ה' תשרי 186גליון   שליט"א וורעייתי הרה"ג יששכר אביחי"סלמה שולמית בת סלמה כורש ע"ה 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
 צביה בת סרח ע"ה

 ע"העפיה בת הדיה ירימי
 אברהם בן גרסיה עמריליו ז"ל
 ישראל בן בתיה קוש ז"ל

 עזרא בן ראובן כהן ז"ל
 יקוט בת מרים דהן ע"ה

 חנה בת שמעה ע"ה ע"י ירימי



 

 

  


  ?"שמח בחלקו"כיצד יתכן שהקב"ה 

  ה' עמו" (לב, ט) חלק "כי


  







    

 




בה'  כח הבטחוןמחלוקת בעלי המוסר האם 
  מועיל לגנב שיצליח במעשיו

  בו" (לב, לז) חסיו "צור


          


 










    


      





   

    






   

  










   
  
 


         

   
  




   



הראש"ל רבי מרדכי אליהו על זיהוי הקרובים 
  בתחיית המתים

  ארפא" (לב, לט) ואני מחצתי ואחיה, אמית "אני
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טובה בת שמחה ע"ה ע"י חילייהו
 איבון בת יסמין אסאד ע"ה
 אברהם בן יוכבד גורן ז"ל

 שמחה בת אסתר חילייהו ע"ה
 זקן ע"ה  ויקטוריה בת טובה בן

 אורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה

 י איתח "שמחה בת שרה אליאס ז"ל ע
 י בריגה "יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל ע

 אברהם בן מרים ז"ל ע"י סלה

 סלמה בת לאה חיון ע"ה ♦ גולןהגב' זהבה בנימין בן סלחה ז"ל ע"י ♦אליהו אליהו בן רבקה ז"ל ע"י שלום ♦ שלמה בן יפת ז"ל ע"י גדסילע"נ


