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 אלול תשע"ה131 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה ע"י בנה ר' מיכאל כהן הי"ו

פרשת נצבים
           
  
  
            
          
           
         



 
           
            


?לאלו שבטים מיוחסים בני ספרד ואשכנז
ומדוע הלוויינים שבחלל אינם מאתרים את
?עשרת השבטים שמעבר לנהר סמבטיון
(כז

, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה" )כט,'"ויתשם ה' מעל אדמתם וגו

           
            
          

     


           
    
          
          


          

          


            

           
           
         
           

           
            


שלמה בן יחיא גלעדי ז"ל
סלמה בת לאה חיון ע"ה
עפיה בת הדיה ירימי ע"ה

הנפטר שהיה יהודי פשוט נגלה בחלום וציטט
...קטעים שלמים מחידושי הרשב"א
( ט,"אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוהיכם" )כט
           

  
 
 

         
            
            

          
            



            

           

        
       
            
            

           
         
      
          
      

           
         
          

 
            

  
           


           
         
  
         


ציון בן מרסל פאלח ז"ל
עזרא בן אדוארד וברטה מזין ז"ל
בצלאל בן רחל שמלוב ז"ל

לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל ♦ סרח בת רחמה ע"ה
ר' שלמה בן טאוס ז"ל ♦ נאז'ה בת תאג'ה ע"ה
אהרן בן יחיא ז"ל ♦ רחל בת סאלחה ע"ה
צביה בת סרח ע"ה

ר' זלמל'ע שינן בהתלהבות את הפסוק "לא
...בשמים היא" והרים בגבורה את הארגז הכבד
          
          
            
            
             
            
            

           
          
           
            

           
         

            
             


וידויו הבלתי נשכח של האדמו"ר מקלויזנבורג
בעת שחרור מחנות ההשמדה
( יט,"ובחרת בחיים" )ל
            
       
            
           
             


          
           
           

           
   

          
           

          
          

            
           

         
             

           
           
       
           
          

          





            
            


           
           


           
     
        


 בתורה כבר נכתב שהאדם-הגר"ח קניבסקי
 על נבואת המקובל רבי, וגם.יכול לעלות לירח
מרדכי שרעבי שהדהימה את המדען היהודי
( יב,"לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה וגו'" )ל
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לע"נ צדיק בן רחמה אליהו ז"ל ♦ ראובן בן ריבה גולד ז"ל ♦ דב בן צפורה אלול ז"ל ♦ סלמה שולמית בת סלמה כורש ע"ה
אורה בת ברכה כפיר ע"ה
חנניה בן בת ציון רבין ז"ל
קואידנוב פאנר בת מזל וציון בנגייב ע"ה

יעקב בן רבקה נסכה ז"ל
רחל בן יוסף ובדרה שעירי ע"ה
מזל בת מלכה גמליאל ע"ה

אברהם בן גרסיה עמריליו ז"ל
ישראל בן בתיה קוש ז"ל
אברהם בן רחל אריאל ז"ל

