
 

  

  

  

    

        

  אימתי האב מקנא בבנו ?

  )לאמר" (ו, ב בניו ואת אהרן את "צו


        

     
        


        


  
     



 
 



   

  

  

    


  

         
          


 

        














   


    

 



  לא דובים ולא יער

  תכבה" (ו, ו) לא המזבח על תוקד תמיד "אש






 









      


         


        




   


   
    

   


         

         

          



          
      








  




           


בארה של תורה
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 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

  שבת הגדול–וצפרשת
 זתשע" ניסן  210גליון  י בניו הרב צורי הרב אליהו והרב אורי הי"ו"הרב משה בן ליזה נעמן ז"ל ענ "לעהעלון 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

חביב בן אסתר עטר ז"ל
 סלימאן קעטבי ז"לחיים בן 

 יהודה בן ברטה מארש ז"ל

 דרור בן ישעיה ז"ל ע"י אברהם
 ססיה שושנה בת סטרונה כהן ע"ה 

 חיים בן חוה כהן ז"ל



 

 

מרת  ♦ רפאל עידן הי"ו 'י בניו ר' בני רחמים ור"כליפה מקיקיס בן פרשה כלילה ז"ל עלע"נ 
 ו"יאיר שלומי הי 'י בנו ר"דוד וציונה שלומי ז"ל עיוסף בןלזכר♦גניה בת חנה ומשה ע"ה

 

         

           
          

         


           
   


          

      
          

 


     



           







  

    



  תפילת הספנים

  יקריבנו" (ז, יב) תודה על "אם

 



        
         

          








      
          




          




          


  

           

     


          












  

 


           






          

           




  תודה לה' על השקט...

       





 

 






  










 



  

           


 
            

    


   

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

  rg5740@gmail.com - . לקבלת העלון שלח הודעה לבסיום השיחה ניתן להורידה לאחר כמה דקות מהאתר][

      

 מיכאל בן עזרא רבין ז"ל
 שלמה בן יחיא ור'נה חזי ז"ל 
מתתיהו בן רחל מלכה כהן ז"ל

יחיא בן דוד דארף ז"ל
 מאיר בן עובדיה צנעני ז"ל

מי ז'אנו ע"הלאה בת סי

  נעמן ז"ל  גדעון בן רחל
 דניאל בן שמואל ורבקה אליהו (ע"י מזל טוב שלום) 

 נעים בן גורג'יה ע"י רחמים יוסף

 רבקה בת אסתר טולדו ע"ה ♦ דבורה והדי ז"ל  שלמה בן♦רבקה בת לאה אליהו ע"ה♦חממה בת אהרון יחיא אהרוני ע"הלע"נ


