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  ...ולא מרגליםמרגלות 

  


   
 

     
  

     


  ? כמה מרגלים היו

  תשלחו" (יג, ב) אבותיו למטה אחד איש אחד "איש
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בס"ד

 חלשפרשת
 זתשע" סיון  220גליון   י בנה הרה"ג ישראל מחפוץ שליט"א"סעדה בת נעמי ע"ה עלעילוי 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

 מזל בת זוהרה ע"ה ע"י גב' בנו
 עזיז בן ג'נט מצליח ז"ל

 פנינה סובן ע"ה זהבה בת מננה

 שרה בת סאלם יהודה ע"ה 
 שלמה בן יחיא יהודה ז"ל
 חממה בת יוסף קפאח ע"ה



 

 

  ♦הי"ו  י בנה ר' אייל דרף"שודיא בת יחיא סיאני ע"ה ע ♦ ילדיה הי"ו ע"י מלכה מולוק בת מאנואר סלמי ע"ה מרתלע"נ 
 ו"יאיר שלומי הי 'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל עלזכר

    
       




  ? מי איים כלב בכלי זיין על

  התאנים" (יג, כג) ומן הרמונים ומן בשנים במוט "וישאוהו


  

    



  


    
   







  
  

"השארתי ס"מ אחד נוסף בחצאית שלך כדי 
 לשמור על בתך..."

 בא אשר הארץ אל עמו וגו', והביאותיו אחרת רוח היתה עקב כלב "ועבדי
  יורישנה" (יד, כד) וזרעו שמה

       



  



        

        
          

 






            

        
            


    

  







         
        




         
           




        


          
         

           


 
          


          







        
          

         
  






 
    


         

          




      

       



    


        


       
        


          








 מחברהאת מ ת השבועלפרש וחידושים והשקפה חיזוקשיחות ע"י הרב ראובן גולן. ניתן להאזין לבס"ד העלון נכתב ונערך 

   .]1-1והקש  * ואמור את שם המרצה8. או 1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' ב ואבעמדות ובאתר קול הלשון, 
  @gmail.comrg5740 -שלח הודעה למדי שבוע בדוא"ל לקבלת העלון 

           

 שמעון בן סעדיה גדסי ז"ל
 זאב בן סוסיה פישזון ז"ל

נעמי בת ר'נה (רינה) ישעיה ע"ה

 לאה בת רבקה שריקי ע"י גב' בטיטו 
 נעמן ז"ל  גדעון בן רחל

מאיר בן עובדיה צנעני ז"ל

  ניאל בן שמואל ורבקה אליהו ז"לד
  מזל בת מרגלית ודוד צברי ע"ה
 נעים בן גורג'יה ע"י ר' יוסף

 שושנה (כדיה) בת גוסנה ע"ה ע"י ר' משרקי ♦ אסתר בת אסתריה אניג'ר ע"ה♦י גב' אביתן"עאשר מסעוד בן חנה אוחנה ז"ללע"נ


