
 

  

  

  

    

        
מדוע  ההשודדים של ריש לקיש נתרעמ תרוחב

  גהינום ורשכה לגן עדן והם יהוא ז

  באהל" (יט, יד) ימות כי אדם התורה "זאת






     

       









 






 

 



 














     





      
   

    


          


        


  כאפר הפרהמטהר אפר ספרי הקודש הנשרפים 

   








          



 



   


  

 

 



  




        


        


        


         





     


  אלכסנדר...טעם החיים של 
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בס"ד

 חקתפרשת

 ותשע"ה'  תמוז 172גליון   רחל בת שרה אליצור ע"השמתילוי נהעלון 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'י אבוטבולאורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה
 י אבוטבול"סולטאנה ז"ל עניסים בן 

 יהודה בן אברהם שרעבי ז"ל

 רחמים בן מסעודה בן חמו ז"ל
 שבע אליהו ע"ה-ברכה בת בת

 ל"קינן בן לאוזה קעטבי ז



 

 

     



    




      





  





     
         


    




 








        
  
  

          




 עבודצאת ללבחור שרצה ל אמרר' אהרן קוטלר 
  "לגביר יש עולם הבא אך עולם הזה אין לו!"

       
      

  
      













  




         
         


          
       


  ? למה להוציא את הבעל מהכולל

  
  


 

 




     
        

       
  

           
         



  הוא שמן כל כך?" מה"מ
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 יחיא בן כדיה גמליאל ז"ל
 זוהרה בת סולטנה בוגנים ע"ה 

 לאה בת מרים גרון ע"ה
 רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה

 י סלה"ז"ל ע יוסף בן חביבה עזרן
אברהם בן מרים ז"ל ע"י סלה

 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה 
 ימימה בת שמעה שלום ע"ה 
 ישראל בן חיים קעטבי ז"ל

 משה בן מימה פאדלון ז"ל ♦ שלמה סליימן בן והב בסל ז"ל ♦יאיר בן יעקוטה עידן ז"ל ♦י הגב' דליה אבוטבול תח'"ביחה פריחה בת עישה ע"ה עלע"נ


