
 

  

  

  

    

        

  תגמרו" לא כבר את הבנין, גמרתם "אם לא

  יעשה" (ל, ג) מפיו היוצא "ככל


 
    






 




 














 





        


    

    
 




      

   
  

כל האיברים תלויים בלב, ובמי תלוי הלב ? 
  בחשבון הבנק...

  לטפנו" (לב, טז) וערים פה למקננו נבנה צאן גדרות ויאמרו אליו "ויגשו

 


   


           
      




          


 



    
     
          







    




          

   



   


  
           

   
          
           
 




 



 

  


  "הרב עובדיה" הבא ?אולי תבנה את 

 את משה מצרים וגו', ויכתוב מארץ יצאו אשר ישראל בני מסעי "אלה
  ב)-ה'" (לג, א פי על למסעיהם מוצאיהם

  
 

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

úåáåçø 

 äðâää56/5  

ìè'- 08-9744220  

:ì"àåã 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 מסעי-מטותפרשת

 זתשע" תמוז  225גליון  י ר' אברהם זרוק הי"ו"הרב יוסף חיים בן מרים זרוק ז"ל ע נ"לע 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

 מלכה מולוק בת מאנואר ע"ה
 משה בן סלאמה מועלם ז"ל 
 מרת לאה בת מרים גרון ע"ה

 ברוך בן חנה בן ברוך ז"להרב המנוח 
 שמואל בן תאג'ה חברוני ז"ל 

 מיכל בת מרים יהושוע ע"ה מרת



 

 

המעוניינים להקדיש ולתרום להפצת העלון, וכן 
 לסייע בהפצתו ברחבי הארץ 

 1538-9452903, או בפקס 08-9452903יפנו בטל' 

  





    



 





  
      

 
 


     
          
   




 



      





     

           





 
    







 








          


 




          


     
      




 

         








        

  






          

          
      







הבעל "איחל" לאשתו שתהיה חולה, אך לפי 
  הגר"ח קניבסקי היתה כוונתו לטובה...

  והמשפטים" (לו, יג) המצוות "אלה

       
 




    



      
 

  

   


    



 
   
 






את 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,  מחברה

  @gmail.comrg5740 -שלח הודעה למדי שבוע בדוא"ל לקבלת העלון 
           

  

          

  

  

 ניסים בן חנה פרץ ז"ל 
 לאה בת סימי ז'אנו ע"ה 

י כורש"המנוח חיים בן מרים ז"ל ע

אריה חי בן יוסף נהרי ז"ל
  ל"ז אליהו ורבקה שמואל בן דניאל
 אבוטבולי"על"זזכריעליהבןשלמה

  ה"ע ר'אניג אסתריה בת אסתר
  ה"ע יהודה סאלם בת שרה

 ל"ז נעמן רחל בן גדעון

 י שטראוס"המנוח אלכסנדר בן פנינה ז"ל ע♦אגם ז"להמנוח נחום בן גורגי'הלע"נ 

 ♦ י בנו ר' ניסים הי"ו"ז"ל ע המנוח ר' אברהם בן פרידה חמאוי
 ♦ המנוח משה חי בן ידידה יקותיאל ז"ל

♦'יתה הגב' זהבה גולן תחי ב"מרת סרח בת רחמה ע"ה עלע"נ


