
 

  

  

  

    

        

  ...90-נסיון האינטרנט בדקה ה
  תשמעון" (ז, יב) עקב "והיה

  
  

 


   




 


   




        



     

          
          

      


        


 


   



          




  הבהלה לזהב

 אבניה אשר ארץ בה, כל תחסר וגו', לא במסכנות לא אשר ארץ"
  נחושת" (ח, ט) תחצוב ומהרריה ברזל

   
   
 







 



  
          

        





 


        
            


   


        




     

  





המוצלחים  ילדיםמדוע היתומים הם ה
  משא ומתן?בביותר בתורה ויראת שמים ו

ואלמנה" (י, יח) יתום משפט "עושה

 

       


          


 

 



   

  





 
   
  

בארה של תורה
 òåáùä úùøôì éðøåú ïåìò úàîáøä äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø 

úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"ò ì"åé, íéðééåöî íéëøáàì íåé éììåëå úåðáøìå äàøåäì ùøãî éúá 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

 úîéùøì ì"àåã:äöåôú 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

  עקבפרשת
 ותשע"ה' מנחם אב 179גליון   ו"ישי חצרוני הי'י ר"גמליאל בן חנה ויוסף חצרוני ז"ל ע נ"העלון מוקדש לע

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

 שלום בן חיה חנה אבגי ז"ל
 אבוטבול ע"ה עליה בת סולטנה

 רונית הודיה בת סעדה מזל וולדמן ע"ה

 דוד ישראל בן חנינה ז"ל ע"י שרעבי
 שמעון בן שלום בר כוכבא ז"ל

 סולטנה בת אסתר ע"ה ע"י אוחיון



 

 



 


        



       


    





         





 

     
    


     

          


   


  מלימוד תורה...הצ'ולנט של אבא חשוב 
  בביתך" (יא, יט) בשבתך םב לדבר בניכם את אותם "ולמדתם


     







      


      


          
       

          



           


          

        
          



שערי מדוע התעלף הרמב"ן כשהגיע ל
  ניקה גורי כלבים?הירושלים? ומי 

  כעדן" (הפטרה) מדברה וישם חרבותיה כל ניחם ציון' ה נחם "כי

       
        




          
         




     
   







   


  




  
  

   





  

 



  
 







 

   



 
השיעור המרכזי . ]1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' קול הלשון, ובובאתר הרב ראובן גולן בעמדות משיחות חיזוק והשקפה 

  @gmail.comrg5740 -לשלח הודעה קבלת העלון מדי שבוע ל , ובשידור חי בקול הלשון.516:4בשעה ום ה' נמסר בי

 




 




  
  

 דוד בן ציון בן בידה הרוש ז"ל
 רומיה בת אסתר קרואני ע"ה 

י איתח"שמחה בת שרה אליאס ז"ל ע

אהרון בן חיים הוד ז"ל
 שבע בת משה הוד ע"ה-שרה בת

 י בריגה"יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל ע

 דניאל בת יעל בכר ע"ה 
 יעקב בן חיים הלוי שפילמן ז"ל
 יעקב בן שרגא פישמן ז"ל

 אביתר בן מזל טוב אלישיב ז"ל ♦אליהו בן עישה ז"ל ע"י אוחנה ♦פנינה מננה בת נזומה ע"ה ע"י סובן ♦ סעדיה בן חיים גדסי ז"ללע"נ


