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 טבת תשע"ז198 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת הרב חווטו יצחק בן יהודה לוזון ז"ל ע"י נכדו ר' אילן רוקח הי"ו

פרשת ויחי
            
           


            


 

           
            
     
  
          
           
             

               


             
          
             
  
               
              


האברך קנה "א שיינא גמרא" ור' חיים קניבסקי
הבטיח שיקבל את כל הכסף בחזרה
(טו- יד, ויט שכמו לסבול" )מט.'"יששכר חמור גרם וגו
          
           

            
            
            

         
           
           
          
           

           
           
           


אברהם בן סולטאנה דמרי ז"ל
משה בן ימימה ונתן כוכבי ז"ל
שמואל בן שלמה ובנת ואדעי ז"ל

מדוע לא חיבר החפץ חיים את ספר "שמירת
?"החוטם
( ו,"כי באפם הרגו איש" )מט
          
          
            
           


 

          
            
            


? כיצד היה מותר ליהודה להרוג את עשו חמיו
( ח,"ידך בעורף אויביך" )מט
     
            
           


           
           


  

 
           

          
           
             
            
             
    


             


          
           

מרים בת מנטינה רוקח ע"ה
מרים בת חסיבה ע"ה ע"י גניש
זרה בת חוה ע"ה ע"י גניש

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
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החתן קרא שיר השירים והשיא את כל
...גיסותיו
"ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטובה למען עשה כיום הזה
( כ,להחיות עם רב" )נ
            
  

            


             
           


           
          

          

            



           
            
           


             

          




          

          



התורמת האמריקאית הקשישה התחננה שיישרו
...את השטח עבור החיילים
( טו,"וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל" )מט
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rg5740@gmail.com - לקבלת העלון מדי שבוע שלח הודעה ל.ובשידור חי בקול הלשון


 


 

ישראל בן צבי לינקר ז"ל ♦ עליה בת סעדה ז'אנו ע"ה ♦ ישראל בן חסן אלוני זצ"ל ♦ שרה בת סעידה כהן ע"ה
סעדה בת יוסף ונעמה ע"ה
דליה בת רחל ע"ה
מארג'נה בת ג'והרה ע"ה

יוסף בן עליה גבאי ז"ל
משה בן חלימה וסאלם ג'מיל ז"ל
שלמה עמרם בן רחל ז"ל

יעקב בן רחל אבגי ז"ל
אברהם בן יצחק ורבקה פינטו ז"ל
משה יעקב בן יצחק צבי דריי ז"ל

