
 

  

  

  

    

        

  שבתוך הביתעבודת פרך 

  בפרך" (כה, מו) בו תרדה לא באחיו איש ישראל בני "ובאחיכם




  


  



     





 
   







 







       
      















           


    




  


  החתן והחתול

  נה) הם וגו'" (כה, עבדי עבדים ישראל בני לי כי

    



        

     



  

         
           

          
        

 



     










  
           




        



  

    


         




         


         


בארה של תורה
ô äô÷ùä éðéðôå òåáùä úùøôá ùøãå ïåéò èùå ç÷ìøñåî 

úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"ò ì"åé, íéðééåöî íéëøáàì íåé éììåëå úåðáøìå äàøåäì ùøãî éúá 
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 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  
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 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

  בחוקותי-בהר
 זתשע" אייר  215גליון   י משפ' סלמי הי"ו"שלמה בן טאוס סלמי ז"ל ער'תמלעילוי נש 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

 מרים בת סאלם וסעדה לוי ע"ה
 רחל בת ג'מילה ע"ה 
ניב בן ברכה לוי ז"ל

 עזרא בן מיכאל רבין ז"ל
 חנה בת שמואל רחמים ע"ה
 חזם בן מלכה וסלמן בני ז"ל



 

 

  ע"ה ע"י בניה ר' דוד ור' משה וראובן סלמי הי"ו מלכה מולוק בת מאנואר ♦ אליהו בן מסעודה טובול ז"ל
 ו"יאיר שלומי הי 'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל עלזכר

  על סמינרים וסטיגמות...

    





       


   
    

 

  


         
       
           

     
     
         
          







          

          
        

        
   





  



          


      




  לעוף עם המשיח

  תלכו" (כו, ג) בחקתי "אם

  
         

         
          

         
  



  
        




   





  


           


        
           


          


      

          








 




  מפני מלאכי החבלה חצץהכותל שבצבץ ו

  מחריד" (כו, ו) ואין "ושכבתם

        



         
          




           


        
          
         




          






         
            
        



   6171001-03טל' ב ואהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון, את ממוסר והשקפה על הפרשה שיחות 
בסיום השיחה [ 16:40-יום ה' בב בקול הלשוןבשידור חי השיחה המרכזית משודרת  .]1-1והקש  * ואמור את שם המרצה8. או 1-1-48-2-1-1הקש [

  rg5740@gmail.com -. לקבלת העלון שלח הודעה לניתן להורידה לאחר כמה דקות מהאתר]

         ♦  

בן ידידה ז"ל ע"י הגב' לויעודד
 יהושוע בן ר' דוד ובידה ז"ל

זהבה בת מננה פנינה סובן ע"ה

 אסתר בת אסתריה אניג'ר ע"ה
 נעמן ז"ל   גדעון בן רחל

לאה בת סימי ז'אנו ע"ה

 יחיא בן דוד דארף ז"ל 
 שמשון בן סעדיה גדסי ז"ל 

 נעמי בת ר'נה (רינה) ישעיה ע"ה

 חיים בן סולימאן אברהם ז"ל ♦שמואל בן דוד ומרים פורת ז"ל ♦מלכה בת שרה שמול ע"ה לע"נ


