
 

  

  

  

    

        

  תלמידך ואומר לך מי אתה" ימ יל מור"א

  חדשים" (יב, ב) ראש לכם הזה "החודש

  





 
 


          
       

      





    


    


  


          
    

        




 

      
    


     

      
      



  "כולל שאין בו מבחנים דומה למושב זקנים"

  בחפזון" (יב, יא) אותו ואכלתם בידכם ומקלכם ברגליכם נעליכם חגורים "מתניכם
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©  

בס"ד

 אבפרשת

 זתשע" טשב  201גליון   יוסף בן דוד וציונה ז"ל ע"י בנו ר' יאיר שלומי הי"ור'לעילוי נשמת העלון מוקדש

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

 ראובן בן נורה אגרווקר ז"ל
 עזרא בן טלה אליאסי ז"ל

 מסעודה בת שמחה ע"ה ע"י שער

 חואטו בן חוולה ז"ל ע"י עוז
 רחמים בן יעקב אמנו ז"ל

 לונה נינט בת ג'מילה ג'רבי ע"ה



 

 

  הכבשה השחורה

  וישתחוו" (יב, כז) העם "ויקוד


          

     
       


         

       
       

      
          

        






          

         



          






     



           

       



          
  

     





המשגיח קיבל מלפפון על האף באמצע 
  התפילה...

      
  
 

          
       





        


           


        

         



           
  


     

 
          






  היצר הגדול של הבכורים

  ישראל" (יג, ב) בבני רחם כל פטר בכור כל לי "קדש

      
     

  


        
 

          
          

         


           








   





          



 




* 8. או 1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' שיחות חיזוק והשקפה מהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון, וב

  gmail.com740@rg5 -, ובשידור חי בקול הלשון. לקבלת העלון מדי שבוע שלח הודעה ל]ואמור את שם המרצה


 



 


  
  

מסעוד בן יוסף ומרים ז"ל ע"י אבידן
 חיים בן אסתר עיאש ז"ל

יששכר בן מזל ורפאל בנגייב ז"ל

רחמים בן פרחה רוצ'ס ז"ל
 אשר בן שלמה יחיאל אבני ז"ל

לאה בת סימי ז'אנו ע"ה

 מאיר בן עובדיה צנעני ז"ל 
 יחיא בן דוד דארף ז"ל

 רותי בת שמעה ע"ה ע"י רחמים יוסף 

 בהירה בת מזל ע"י חלפון  ♦ הרב עובדיה בן יעקב ושמעה יעבץ ז"ל♦שמואל בן מניני ללו ז"ל♦ יכות בת עליה ז'אנו ע"הלע"נ


