
 

  

  

  

  

בהעלותךפרשת 
  ! אל תבכה, הנישואין יעלו יפה

  למשפחותיו" (יא, י) בוכה העם את משה "וישמע






   

   






         


          
       

        


           
       


     

  



          

    





         
   

   
  

         

          







  






   



  .הילדים לא בטוח.. ! כןאבא תמיד 

 לתת בשר לי ילדתיהו וגו', מאין אנכי אם הזה העם כל את הריתי "האנכי
  יג)- הזה" (יא, יב העם לכל
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 כום כפולסוקיבל הרב עדס התעטש שוב ושוב 
  ספרא מהנדיב

  במחנה" (יא, כז) מתנבאים ומידד "אלדד


   

בארה של תורה
 äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø áøä úàî♦ úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"òù íéðééåöîä íéøòù ììåë é"ò ì"åé 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

öåôú úîéùøì ì"àåã:ä 

 rg5740@gmail.com  

 ותשע" ה' סיון 169גליון  י בנו הרב עמרם אניג'ר הי"ו"אברהם בן אסתר אניג'ר ז"ל ע נ"העלון מוקדש לע

סרח בת רחמה ע"ה ♦ז"ל  לע"נ ר' בנימין בן סלחה
 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

 מזל בת סאלם וחביבה ע"ה ע"י כברה
 יעקב בן סולטנה אלול ז"ל
 גדעון בן שושנה דרף ז"ל

 יעקב בן עישה רביבו ז"ל
 חתון נהיד בת אשראף פרנג'יאן ע"ה

 אליהו בן זוהרה דיין ז"ל



 

 


 


 

    



 





        




            


  
    

          


  ? ? ומי יחנך את ילדיך מזכה הרבים

  כלאם" (יא, כח) משה אדני "ויאמר

  
 


       

           
 


 

  
         


         

         


 
         
   

       



          


   

   


          
      

        


   
         






    





  מזור ורפואה ללא ביטוח משלים...

  לה" (יב, יג) נא רפא נא "אל




    
      



   




   



      

         







   












 
        

 


    


    





         
        







      

   ניני השקפה ומוסר, שביבי אור בדרוש ואגדה, ופרפראות וחידושים לפרשת השבועהאזינו לפ
  . ]1-1-2-48-1-1הקש [ 03-6171001טל' קול הלשון, וב ובאתרהרב ראובן גולן, בעמדות מאת 

  בשידור חי בקול הלשון.שודר אחה"צ, ומ 16:45נמסר בימי חמישי בשעה  השיעור המרכזי
  rg5740@gmail.com -ללאלפי מנויים בארץ ובעולם מדי שבוע. להצטרפות שלח הודעה  מופץהעלון 

  

 יששכר בן נתן מלמד ז"ל
 דוד בן אסתר כהן ז"ל
י אבוטבול"אורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה ע

ריקה בן סימון ז"ליצחק בן
 י סלה"אברהם בן מרים ז"ל ע

ישראל בן חיים קעטבי ז"ל

 שרעבי ע"ה  שולמית בת מוזלי
 יחזקאל בן יוכבד אביגיל ז"ל
 לאה בת מרים גרון ע"ה

 סוזאן בת זוהרה אלפסי ע"ה ♦ יוסף בן לאה בן דוד ז"ל♦שדרה שושנה בת יחיא סעיד בסל ע"ה♦שמחה בת חנה אביסדיד ע"הלע"נ


