
 

  

  

  

    

        

  על דפי גמרא וקליפות תפוחי אדמה...

  " (ד, כב)וגו' ראש את "נשא

          
         

       


       





 
       

          
  

         


          
          

        


      
 

     


        


    


  


           
        


          

         



  


       




         



 


         



        



  קול שירתושהשבית את הגהינם בהודי הי

  (ד, מז) "עבודה עבודת לעבוד הבא "כל
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  ♦ ו"יאיר שלומי הי 'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע לזכר
 פנינה סובן ע"ה זהבה בת מננה♦שמחה בת חנה אביסדיד ע"ה

היורשים טענו שהאב לא היה שפוי, ולישיבות 
  לא נותרה פרוטה...

  י) יהיה" (ה, לו לכהן יתן אשר איש יהיו, לו קדשיו את "ואיש

    


 


  

 

  


         





       


         
          







         
          
  

           



         


   




עזבו ולא  נוב נלכד במערה ונרו כבה אך האב
  שעה לזעקותיו

          




           


   
          


          
          


       



           
          



          
       




  





    
        



  מפרסם הנסתרותעוף ה'פאפאגיו' 

  אשתו" (ה, יד) את וקנא קנאה רוח עליו "ועבר
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