
 

  

  

  

    

        

  

להעניק את מסעוד  בירהצדיק מדוע סירב 
  ?בנו הבבא סאלי סידורו ל
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  ? מקור לטיולי בין הזמניםאם זהו הה

  הטובה" (ג, כה) הארץ את ואראה נא "אעברה


          

   
     


  


 




        




         






      
          
    






  כשהילד אומר לאביו "טול קורה מבין עיניך"

" (ו, ז)'וגו בדרך ובלכתך בביתך בשבתך וגו' לבניך "ושננתם
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 ואתחנןפרשת

 זתשע" מנחם אב  227גליון   י ילדיה הי"ו"מרת נאזה מזל בת תאג'ה סלמי ע"ה ע נ"לע העלון מוקדש

סרח בת רחמה ע"ה ♦ר' בנימין בן סלחה ז"ל לע"נ
 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

 המנוח מאיר בן עובדיה וגוסון צנעני ז"ל
 המנוח רחמים בן יחיא ז"ל

 מרת חנה בת אסתר מלכה פנדר ע"ה

 לאה בת סימי ז'אנו ע"ה
 מאיר 'י ר"יהודה בן אברהם ז"ל הי"ד ע
 מאיר 'י ר"אברהם בן חנניה ז"ל ע



 

 

המעוניינים להקדיש ולתרום להפצת העלון, וכן 
 לסייע בהפצתו ברחבי הארץ 

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




 
 





   







  
 

 





  

  









  

          
         


       


       
       

     
          


           



הבחורים התגודדו סביב החלונות והביטו 
  מאומה...הרב לא העיר אך בשיירת הטנקים 

        








  






 
 
 





   












      


   

         
        

        
      


 


     




 
      

       


    


  משיציצו שיני התינוק

  לבניך" (שם) "ושננתם


         

 

   





את מ ת השבועלפרש וחידושים והשקפה חיזוקשיחות הרב ראובן גולן. ניתן להאזין ל ע"יבס"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 

           
  

          

  

  

י סלה"מיכאל בן לאה רגב ז"ל ע
 "האסתר בת אסתריה אניג'ר ע

זהבה בת מננה פנינה סובן ע"ה

 שושנה (כדיה) בת גוסנה ע"ה
  נעמי בת ר'נה (רינה) ישעיה ע"ה

 י אבוטבול"שלמה בן עליה זכרי ז"ל ע

 אריה חי בן יוסף נהרי ז"ל 
 מרים בת יחיא אשוול ע"ה

 פאול בן חוה (ע"י לביא שלום)

 נעמן ז"ל  בן רחלגדעון  ♦דניאל בן שמואל ורבקה אליהו ז"ל ♦המנוח שלמה אדווין בן אליז האטוול ז"ללע"נ

 ♦ הי"ו שלומי יאיר ר' בנו ע"י ל"ז שלומי וציונה דוד בן יוסף לזכר
 ♦מלכה מולוק בת מאנואר ע"ה


