
 

  

  

  

    

        

  כשהחכמים מחפים זה על זה...

  א, א) ישראל" (דברים כל אל משה דיבר אשר הדברים "אלה

        
 
  


    


 

      
       


   



         




   
       


 













    
  




           


          


 


       
      

          



 




   





אם אפילו הנכרים מתפעלים מאהבת ישראל 
  ? זה לזה מדוע משיח עדיין לא בא




 
 



 
    


  




 




    
    

      








 
           


    




         


בארה של תורה
ô äô÷ùä éðéðôå òåáùä úùøôá ùøãå ïåéò èùå ç÷ìøñåî 

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 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 דבריםפרשת

 זתשע" מנחם אב  226גליון   א"שליט לימואי אמנוןר'און הגדולגהבנוי"על"זלימואירחל בן אליהו' ר נ"לעהעלון מוקדש

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

  ל"זפרץחנהבןניסיםהמנוח
  ל"ז שעיה ושריה דבורה בן משה המנוח

 ל"ז מגידי וחנה חיים בן נתן המנוח

 ל"ז כהן חסיבה בן יהודה אברהם המנוח
 ה"ע וורדה דוד בת מרים מרת

 ל"ז חזי נה'ור יחיא הרב בן שוקרשוק המנוח



 

 

המעוניינים להקדיש ולתרום להפצת העלון, וכן 
 לסייע בהפצתו ברחבי הארץ 

 1538-9452903, או בפקס 08-9452903יפנו בטל' 

  היכן אדם מעדיף לגור, אצל בנו או חתנו ?

  גרו" (א, טז) ובין אחיו ובין איש בין צדק "ושפטתם




   


      


       


    






           


          






    

  
    

    








        


        






           

  


  חי על ענן...

 בכל בנו את איש ישא כאשר אלהיך ה' נשאך אשר ראית אשר "ובמדבר
  לא) הזה" (א, המקום עד בואכם עד הלכתם אשר הדרך

      




    
  

   



  


          


  

 





         
  




      
        


          


   










  
     





      


         


   

 
 

         
 


         




     
         

           



את מ ת השבועלפרש וחידושים והשקפה חיזוקשיחות ע"י הרב ראובן גולן. ניתן להאזין לבס"ד העלון נכתב ונערך 

   .]1-1והקש  * ואמור את שם המרצה8. או 1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' ב ואבעמדות ובאתר קול הלשון,  מחברה
  @gmail.comrg5740 -שלח הודעה למדי שבוע בדוא"ל לקבלת העלון 

           
  

          

  

  

ה"ע מאנואר בת מולוקמלכה
 ה"ע שמחה בת דליה סלימה מרת

 ל"ז סטחי סעידה בןאליהו

  ה"עצבריודודמרגליתבתמזל
  ל"ז נהרי יוסף בן חי אריה
 ה"ער'אניגאסתריהבתאסתר

  ה"ע בוזגלו עישה בת תמר תמו
  ל"ז אליהו ורבקה שמואל בן דניאל

 ה"ע יהודה סאלם בת שרה

 ה"ע מן'תורג מסעודה בת חנה ♦ ה"עשרעבי שלום בת לאהמרת♦ה"עגרוןמריםבתלאהמרת♦ה"עאלאייש רמיין'ג בת אבליןמרתלע"נ

 ♦ ו"הי שלומי יאיר 'ר בנו י"ע ל"ז שלומי וציונה דוד בן יוסף לזכר
 ♦ ו"הי יחיאל' ר בנו י"ע ל"ז אוחיון מאיר בן ניסים המנוחלע"נ 
♦ו"היאברהם'רבנוי"על"זטובול זוהרה בן רחמיםהמנוחלע"נ


