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העלון מוקדש לע"נ שלום בן חממה אהרוני ז"ל ע"י אשתו מרת גליה תח' ובנו ר' יואל הי"ו

פרשת כי תבא
           


         
           



יעקב נענש על שהכניס לשון תרגום בתורה
( ה,"ארמי אובד אבי וירד מצרימה" )כו
       
           

         

         
          

         
            


...מה שעושה שירה לאשת החיל
( יא,"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוהיך ולביתך" )כו
           
            
           
 
            

             
           
            


          
         
          

       
            
           

          
           

ינון בן פנינה אלוני ז"ל
משה בן אסתר קהתי
ז"ל זוהרה בת חסן קרוה ע"ה

חום של ראש השנה
( ב,"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך" )כו

         
          
            

           

         
           

          
          

          
         
           
           
         
   
          
 
         

          
          

            


 
          


           


          


    
               
 


         
            

יעקב בן יעקב ז"ל ע"י יעקובסון
מנוחה רחל בת מטילדה לאה ע"ה ע"י פלד
מרדכי אליהו מקס בן מסעודה ז"ל ע"י שער

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

             
          
           
          

 

           
           
 
            

           
        
           

           
         


           

            
          
            
         

   
          

          
            
         

 

           




          



שמחה של חינם
( מז,"תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב" )כח
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♦ לזכר יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע"י בנו ר' יאיר שלומי הי"ו

 
 

♦ מאיר בן אספרונס ז"ל ע"י ר' אליהו סלה הי"ו

לאה בת סימי ז'אנו ע"ה
מלכה מולוק בת מאנואר סלמי ע"ה

♦ בנימין בן סעדיה גדסי ז"ל ע"י בנו ר' יגאל הי"ו

מיכאל בן לאה רגב ז"ל ע"י סלה
שלמה בן עליה זכרי ז"ל ע"י אבוטבול
שרה בת סאלם יהודה ע"ה

יעקב בן חנני רזיאל ז"ל
טניה בת פנחס הויכרך ע"ה
שושנה מהין בת זרין סלמי ע"ה

