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 חשון תשע"ו136 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת רבי עמרם בן חסיבה ז"ל ע"י בנו הרב שמעון אוחנה הי"ו

פרשת נח



           
           
           
           

             
          

         
           
           
       
 


החוקר האנגלי שבנה את תיבת נח
( טז,"תחתים שנים ושלשים תעשה" )ו


           

          

  
          

           



תשובתו הניצחת של חכם מנחם מנשה לגל
הטרור הפוקד את ארצנו
 ופתח התיבה בצדה תשים,"צהר תעשה לתיבה ואל אמה תכלנה מלמעלה
( טז,תחתים שנים ושלשים תעשה" )ו
 
           

       
          
          
            
       

מרצדס בת פרלה בן זקן ע"ה
אברהם בן תמרה לוי ז"ל
רומיה בת חוה מדמון ע"ה

מנהיגות בכל מחיר
( ט,"נח איש צדיק תמים" )ו

           
          
          
           

            
           
            
 
 
  

          
            
          
           
          

 
           


" על "צדיק תנור-מרן רבינו עובדיה יוסף
...ו"צדיק פרוָ ה" ומה שביניהם
( יד,"עשה לך תיבת עצי גפר" )ו
 
           
            
            
            
        
 
           

             


            
           



לע"נ ר' אברהם בן רחל אריאל ז"ל
'ע"י משפחתו וחבריו בכולל שיחי

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

            


           
            
           


...אעופה אשכונה ולא כיונה
( יא,"ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה" )ח

           



             
              


קוף אחרי בן אדם
( ח,"ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ" )יא
          
         
           
          
 
        
           


            
        
           

          
        
          

    
           
           
          
            

 
            
          

           
           
             
             

            



          
    
          

          
         
          
          
        
         


הראם והאייפון בפירושו המבריק של רבי מאיר
שפירא מלובלין
( א,"ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה" )ח
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לע"נ יצחק בן תמו אביסדיד ז"ל ♦ בן ציון בן רבקה אליהו ז"ל ♦ שרינה בת לואיזה מאזוז ע"ה ♦ סלים בן חביבה יוסף ז"ל
סעדיה בן יוסף ז"ל
רחל בת סימי זאנו ע"ה
באטה בת הילדה ע"ה ע'י הגב' רוזין

אוסנת בת לאה שמלוב ז"ל
מסעוד בן לאה ממן ז"ל
שמעה בת סאלם מרחבי ע"ה

אשר בן עובדיה עזר ז"ל
שושנה בת בנייה מסעוד ע"ה
שושנה בת חסן וחנה אדואן ע"ה

