
 

  

  

  

    

        

  אל תחטוף את מתנת ה'...

  בעור" (כב, ה) בן "בלעם

   




         


 

       


          





 




  

  



   


  



  סבא בלעם 

  בעורה פתורה" (כב, ה) בן בלעם אל מלאכים "וישלח

       




          


       

     


   
         

       


    






  








            

       
 






        





    






     

 
 




  ?קללות בלעםאת המלאך הטיל על אלו אומות 
  ושמאול" (כב, כו) ימין לנטות דרך אין אשר צר במקום "ויעמוד
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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

 סיניה זוהרה בת הדייא מעברי ע"ה
 נתן בן בנימין בנימין ז"ל
 י סלה"יוסף בן חביבה עזרן ז"ל ע

 עליזה ליזה בת רחל גוילי ע"ה 
 י חובשי"יהודה ז"ל עיששכר בן 
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 לסייע בהפצתו ברחבי הארץ 
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  ? היכן נמצא היום חמורו של משיח

  (כב, כח) האתון" פי ה' את "ויפתח




    
            

     






         

       
     

         














  ?  באיזו שפה דיברה האתון

       
          


  
 

   


לקיים את המצוות רגלו של בלעם מנעה ממנו 
  במקום ישראל

  (שם)רגלים"  שלש זה הכיתני כי לך עשיתי "מה






       


          


כיצד התגבר אלכסנדר מוקדון על החיות 
  ? שהמיתו בראייתן

  לשבטיו" (כד, ב) שוכן ישראל את "וירא








   




      
 


  

          







 


 גדולהלישראל  ברכת בלעםיתכן שכיצד 
  ? רבינו ומשהאבינו מברכת יעקב 

  בשטים" (כה, א) ישראל "וישב
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אוהד חיים בן יהודית מרחבי ז"ל
 שלמה בן שמעה ואדעי ז"ל 
מרלן חיה בת אודט בניטה ע"ה

 י אבוטבול "שלמה בן עליה זכרי ז"ל ע
 נעימה בת לולו נריאן ע"ה 
שרה בת סאלם יהודה ע"ה

  נעמי בת ר'נה (רינה) ישעיה ע"ה
  לית ודוד צברי ע"המזל בת מרג

 נעמן ז"ל  גדעון בן רחל

 ילדיה הי"ו ע"י מלכה מולוק בת מאנואר סלמי ע"ה מרת ♦ י גב' חרבי"שרה בת אברהם ומרי סינואני ע"ה ע♦ ר'נה רינה בת זיהרה שרה חזי ע"הלע"נ


