
76 קוראים אלעד  גליון 365  כ״ז באדר ב׳ תשס״ח - 3.4.08

שלא חיסר בעולמו דברשלא חיסר בעולמו דבר


    



     
     
     
      



      
     
      
      
    




ברכת  או  החמה  ברכת 
האילנות?

    
     
     
     


      


     
      
      

     
      
     




     
     


 


     

הפרדס של ר' אליהו דושניצר/ ח. אפיק
          


           





     





















           


   











שלא חיסר בעולמו דבר

     
     




    


      



      




     
      



     
   

      
     

     


      



      













ברכה בישראל, ברכה באפריקה/ הרב ש.ב.ג.

            

















      
      
    

     







