
 

  

  

  

    

        

"יש מספיק שיעורים, מספיק מנינים ומספיק 
  גמחי"ם..."

  תמים" (ו, ט) צדיק איש נח נח תולדות "אלה

          
   
 

   



     

 



           




          




    
           

          








      



         


 




  
          


          


        

         

         
 




ללמוד  אדע עדיין שנה עשרים אתבטל אם "גם
  הזו!" העיר תושבי למכ יותר

  בדורותיו" (שם) היה תמים צדיק "איש

 
 
  







        
         


          




          
       

         


         
         




   
    


    

    
          

    


          
         

      


        
         
           

בארה של תורה
ô äô÷ùä éðéðôå òåáùä úùøôá ùøãå ïåéò èùå ç÷ìøñåî ïìåâ ïáåàø áøä é"ò êøòðå áúëð / 

úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"ò ì"åé, íéðééåöî íéëøáàì íåé éììåëå úåðáøìå äàøåäì ùøãî éúá 

 :úëøòîä úáåúë 

úåáåçø-  äðâää56/5  

ìè'- 08-9744220  

ì"àåã  úåôøèöäå úåøòäì

òåáù éãî ïåìòä úìá÷ì: 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 חנפרשת
 חתשע" מרחשון  236גליון   לעילוי נשמת מרן רבינו עובדיה יוסף בן גורג'יה זצוק"ל העלון מוקדש

סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 בת תאג'ה ע"ה נאז'ה ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

 י בתו מרת בתיה גלעדי תח'"שלמה בן יחיא ע
 ציון בן מרסל בן אבו ז"ל 

 קי צדו"בתיה בת לולה ע"ה ע

 ישי דרף הי"ו  י ר'"זכריה יחיא בן יחיא ז"ל ע
 בת לאה חיון ע"ה  סלמה

 יקוט בת מרים דהן ע"ה



 

 

    





    
 





 





 


  "זה לא היום שלי..."

  שנה וגו'" (יא, יא) מאות חמש ארפכשד את הולידו אחרי שם "ויחי

        
      

      
          








        

    
          




   
         
        
        





  

 
          


         
         







          
  

        









   

 

           





         



     

          
  

     
          





        
         



           

          
          


            

  



  בשורה משמחת לקוראי העלון
את לאחר למעלה מעשור שנים של הוצאת עלונים מדי שבוע, ולאור בקשת רבים להדפיס חסדי ה' ב

החידושים עלי ספר, שמחים אנו להודיע שבתקופה הקרובה יודפס ספר שבו יופיעו בצורה מהודרת ובכלי נאה 
היא זכות הדפסת ספר חידושי תורה  העלונים והמאמרים שיצאו לאור במשך השנים על כל פרשיות התורה.

בחינת "ברוך אשר יקים ב ,מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שהיא סגולה נשגבה לישועהדברי גדולה ועצומה, וכ
   והנצחת הנפטרים. תלעילוי נשמוכן תיקון חשוב את דברי התורה הזאת", 

רפואה, או לעילוי נשמה. שמות ואו פרשה להצלחה ברכה  /חומש /ניתן להנציח ולהקדיש את הספר כולו
הנפטר,  ו בהקדשה מפוארת ומהודרת. אפשר להקדיש פרשה המתאימה ליום פקידת השנה שלופיעהתורמים י

  כך שבאותו שבוע יעיינו וילמדו בחידושים שהוקדשו לעילוי נשמתו. 
  

  או במייל הנ"ל. 4122172-050המעוניינים להשתתף בזכות הדפסת הספר יפנו למחבר בטל' 
  

    






