
 

  

  

  

    

        

  הרב והשעון ומה שביניהם

 ה' יצא מבקש כל וגו', והיה למחנה מחוץ לו ונטה האהל את יקח "ומשה
  למחנה" (לג, ז) מחוץ אשר מועד אהל אל


   


    


         

     
      

           



         


         


       
    











          


           



        

           
         







          


 
        












  ולל?מי קודם בסנדקאות: גדול הדור או ראש הכ
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©  

בס"ד

פרה -שאתכיפרשת
 זתשע" אדר  207גליון   ו"י בתה מרגלית ויאיר שלומי הי"שרה בת זיהרה ומשה מעודה ז"ל ע לעילוי נשמתהעלון 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

 פטר בן ארנולד דודידזון ז"ל
 בת שלמה שרעבי ע"ה חנה

 ז"ל ראובן יעקב בן לבנה הודיה קלדרון

 נהית בת פרי מוסאי ע"ה
 עליזה בת חנה אלול ע"ה 

 מנחם צבי בן שרה ז"ל ע"י פרש



 

 

 מרת ליזט בת פרנקה אוחיון ע"ה ♦ ו"יאיר שלומי הי'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל עלזכר




  



          

        
         

        


תשובה נגלה בחלום והעיד שבנו שהגיע  הפתחי
  למבחן הנו גאון מופלג

  רעהו" (לג, יא) אל איש ידבר כאשר פנים אל פנים משה ה' אל "ודיבר

   


   










 
    







 



  


        








        



           




     


           

          


           
         

        



         

          


  ? רוצה להיות מפורסם

  ג) ההר" (לד, בכל ירא אל איש וגם עמך יעלה לא "ואיש




  
 


       




       


      


  


  
    

    



     

          
           


         







          
      

   
         




        



          

          



      

         
  

 
   6171001-03טל' ב ואהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון, את ממוסר והשקפה על הפרשה שיחות 

בסיום השיחה [ 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 לניתן להורידה לאחר כמה דקות מהאתר]

  

 מרים בת טאוס אליאס ע"ה
 מרים בת שרה לביוב ע"ה
 הלן בת סול עמר ע"ה

יצחק בן אליהו לוי ז"ל
 מיכאל בן סופיה הררי ז"ל

 בת מזל ע"ה ע"י שמלוב אדיזוי

 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה
 רותי בת שמעה ע"ה ע"י אחיה רחמים יוסף

 יחיא בן דוד דארף ז"ל

 עזיזה בן ישי ע"ה חנה בת ♦ עזרי בן שרה ושלמה גדסי ז"ל♦לולו בת יעיש אברהם ע"ה♦זוהרה בת תמר גוילי ע"הלע"נ


