
 

  

  

  

  

פטיםושפרשת 
תמה מדוע אין בעל ה'חזון נחום'  ון לציוןהראש

  מינוי רב הקהילהבעת  יןברכמ

  שעריך" (טז, יח) בכל לך תתן ושוטרים "שופטים

          


        



 





  

 

 

   
 

  


ראש הישיבה שאל מה לומר לאבות שמחפשים 
  חתן גבוה...רק לבנותיהם 

  
        




          
         


    

         


   
          





    


        

       
        


 

 

 






 

   









           




על סמיכת אברכים לרבנות בדורנו ותלמידי 
  בית הספר לקצינים בגרמניה

  ההם" (יז, ט) בימים יהיה אשר השופט ואל הלוים הכהנים אל "ובאת


        

         






 








 
      



כל אדם יש רוח שעל ידה יכול לדעת ב -הגר"א
  בעולם הזהותפקידו מה שליחותו 

  אחיהם" (יח, יח) מקרב להם אקים "נביא


         




בארה של תורה
 äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø áøä úàî♦ úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"òù íéðééåöîä íéøòù ììåë é"ò ì"åé 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

öåôú úîéùøì ì"àåã:ä 

 rg5740@gmail.com  

 התשע" לולא  128גליון  יאיר חן הי"ו'י ר"דוד בן מרים חייבי ז"ל עלעילוי נשמת מוקדשהעלון

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

רחמים בן לאה שחיבר ז"ל
 גבריאל בן לאומה מימון ז"ל

יעל מאשה יהודית בת יעקב אהרון וייס 

 וסרמן (סקג'ו) ז"לשלמה בן ניסים 
 אדוארד בן נג'יה מזין ז"ל
 זוהרה בת חנה בן חמו ע"ה



 

 


       










 
 







 


         








חקירת ה'קהילות  -"מלחמות צריכות כוונה"
  יעקב' בגדרי כוונת החייל בשעת המלחמה

(כ, ג) "מפניהם תערצו ואל תחפזו ואל תיראו אל לבבכם, ירך "אל


         





 


      


      

           




  

















   





         

   
    


 

         



           



עד היכן מגיעה תפילתו  - שליט"א מרן הראש"ל
   בעל 'אייפון'? ליח ציבורששל 

  הלבב" (כ, ח) ורך הירא האיש "מי

  


       


           



 

 
 




          
          


          


         





           

        
       




 
 




        
        

           


   


        
           

  





  אם האדם נשאל לפני לידתו האם ברצונו להיות עשיר או עני, מדוע רוב העולם עניים? 

ì åðéæàäïìåâ ïáåàø áøä úåçéù, 'ïåùìä ìå÷' úåãîòá, áå 'ìè03-6171001 ] ù÷ä1-1-2-48-1-1[, àå .'ïåùìä ìå÷' øúàá   
 ìò úåøòäå úåáåâúìäì äòãåä åçìù äöåôúä úîéùøì úåôøèöä åà ,ïåìò- rg5740@gmail.com  

  
  

 אליהו בן עישה תורג'מן ז"ל
 מנס בן יוסף ולאה זץ ז"ל
 דוד בן מרים חייבי ז"ל

ז"ליעקב בן יעקב יעקובסון
 חייבי ז"לעשהאל בן רחל 

אברהם בן רחל אריאל ז"ל

 שבתאי הלוי ז"ל  אברהם סגל בן
 רוז'ין  "יהילדה ע"ה ע  באטה בת

 פרי מוסאי ע"ה נהית בת

 י חן"סוליקה בת רחל חייבי ע"ה ע ♦ י חלפון"יצחק בן רחל מזרחי ז"ל ע♦כוכבא ז"לדניאל בן שמעון בר♦י כוכבי"יעקב בן פרחה לוי ז"ל עלע"נ


