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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 :  

ò ïéòéãåîé úéì  

 óñåé úìéñî3/10   

ìè'- 08-9744220   

ì"àåã öåôú úîéùøìä:  

 rg5740@gmail.com  

ùã÷åä úîùð éåìéòìñé÷é÷î äôéìëå"éä íéîçø ìàôøå éðá 'ø åéðá é"ò ì"æ äìéìë äùøô ïá   'ñî ïåéìâ24  æåîú â"òùú 

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 
 צביה בת סרח ע"ה ♦רחל בת סאלחה ע"ה 

 פנינה בת שרה ע"ה כהן
 רבקה בת סביחה ע"ה מצליח 

 הרב הצדיק מרדכי צמח 
 בן מזל זצוק"ל



 

 



  




   

        


  
 


 



        


      




 


      








      

      
 






         

   






       

      
       



  

       


       
    

  
     


       
     

        

  

  

הנוראה ביותר קללה הלהשען אלא על אבינו שבשמים" היא על מי רה "אין לנו מימדוע הא
מדוע רצה ? ו בשם ה'נפש החיים' אלחנן וסרמן לדברי ר' ,מכל קללות עקבתא דמשיחא

וכיצד כל זה קשור לגזירות  ? צבא הרוסינגד הילחם להלצאת עם תלמידיו  'חפץ חיים'ה
  ? השמד בדורנו

  
 ,ראש כולל "שערים המצויינים" שליט"אהרב ראובן גולן מאת פנחס על פרשת מיוחדת  ת חיזוקלשיחהאזינו 

  ]1-1-2-48-1-2-4-5[להאזנה יש להקיש   03-6171001בטל'  ב'קול הלשון'
  

  rg5740@gmail.com  -ל, להצטרפות שלחו הודעה בכל שבוע לדוא"לישירות [וכן את העלון]  תטמוקלההשיחה את חדש! ניתן לקבל 
  

מועדים ונושאים שונים באתר 'קול הלשון', וכן בעמדות ההטענה של קול הלשון הת על הפרשיות והשיחוכל להשיג את ניתן כמו כן 
  כם !שמעו ותחי נפש. בכל רחבי הארץ

  
  

עלון זה מופץ באלפי עותקים בארץ ובעולם, אם ברצונך לזכות את הרבים ולהקדיש את העלון לע"נ הנפטרים, או להבדיל להצלחה ולרפואה 
  08-9452903ולכל ענין, נא פנה להנהלת המוסדות בטל'

בנימין בן אברהם ז"ל מזרחי
יורם רם שמואל ז"ל בן אסתר

  שארל בן דונה ז"ל מיארה
 אדל בת רחל ע"ה חמאוי

 שמעון בן עישה ז"ל בן ישי
 רחמים בן מסעודה ז"ל בן חמו

 הי"ו מצליחלמשפ'  ה"ע סביחה בת רבקה ◆ הי"וכהןלמשפ'ה"עשרהבתפנינה◆הי"ועטיה למשפ' ל"ז מסעודהבןפרץ


