
 

  

  

  

    

        

  ...להרגיש את החולה

  ממרא" (יח, א) ה' באלוני אליו "וירא

 




         
          

          

         


         

        



 


    

  


     
       











 


          
         
 



הסטודנט המבריק שהצליח היכן שנכשלו כל 
  הפסיכיאטרים המומחים
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©  

בס"ד

 ויראפרשת

 חתשע" מרחשון  238גליון   ע"י ר' אמיר סמואל הי"וז"ליצחק ואירן סמואלבןיעקבלע"נ  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  איחי בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

  י סלה"עז"לגורג'יהבןאברהם
 אבישלום כהן ז"ל בן צפורה סבריה

 יצחק ז"ל מרים בן שלום

  יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל
  סטחי ז"ל סלימאן בן ישעי'ה

  מלכה מולוק בת מאנואר סלמי ע"ה



 

 

ר' חיים מבריסק חטף את התפוח מיד האדמו"ר 
  ואכלו ללא ברכה

  יג) שרה" (יח, צחקה זה למה אברהם ה' אל "ויאמר





     



       

 






  


    




     
         






עקידת יעקב והשבטים, משה ואהרן, צדיקי 
  הדורות וכלל ישראל

  אהבת וגו'" (כב, ב) אשר יחידך את בנך את נא "קח




  
       

    


 


 







           
       

    

            


           





       
          
            








           



  להיעקדאבינו הפרגזיות שבגללן סירב יצחק 

  אבי" (כב, ז) ויאמר אביו אברהם אל יצחק "ויאמר

        
           

         



          



        

   



          
      

    
   


 

  
          







         
         

       
  
            

  
 


  



  
  

    

    
♦י אשתו הגב' בת שבע תח'"עזריאל בן דוד לוי ז"ל ע

 ♦י המשפ' "ע מעברי ע"ה רחל בת גאולה
 ♦' י הבת גב' נריאן תח"ע"ה ע אידס גולד בת איטה

 נעמן ז"ל   גדעון בן רחל
  נעמי בת ר'נה (רינה) ישעיה ע"ה

 ע"הפאני יצחק  בתהילה

 דניאל בן שמואל ורבקה אליהו ז"ל 
 שרה בת סאלם יהודה ע"ה

 מזל בת מרגלית ודוד צברי ע"ה
  ע"י בנה ר' אריאל הי"ו





 








