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Translated from the outstanding Lev Shomaya Parsha series 
that contain highlights of the lectures and deroshos given by:  

Harav Shmaya Low shlita - London, England

If you have any comments or questions, or if you would like to receive 
this publication, send your details to:

levshomeyaenglish@gmail.com

The purpose of this publication is to make these 
wonderful Divrei Torah and chizuk available to the 
English speaking public. We are very grateful to Harav 
Low shlita for allowing us to glean selected inspiring 
thoughts.
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