
 

  

  

  

    

        

  פנס הקסם
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  צת ?פר' אייזיק, את ה"תנור" שלך כבר ני
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בס"ד

 קרחפרשת

 זתשע" תמוז  221גליון   י אחיו ר' בני רחמים ורפאל הי"ו"יאיר בן יעקוטה עידן ז"ל עלעילוי נשמת העלון מוקדש

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

 ז"ל עי גב' אברהמסחיים בן שלמה
 י גב' אברהמס"כדיה בת יוסף נוני ע"ה ע

 י גלעדי"שלמה סליימן בן והב ז"ל ע

 אליצפן בן תמר דמארי ז"ל
 ביחה פריחה בת עישה סבוני ע"ה 

 לשלמה בן עליה זכרי ז"



 

 

 ♦ ו"יאיר שלומי הי 'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע לזכר
  ♦ ילדיה הי"ו ע"י מולוק בת מאנואר סלמי ע"המלכה  מרת

♦עמישדי בן פלטיאל ורזולה זרוק ז"ל

המעוניינים להקדיש ולתרום להפצת העלון, וכן 
  לסייע בהפצתו ברחבי הארץ

 1538-9452903 , או בפקס08-9452903נו בטל' יפ

  הקטע של הילד המרוקאי... החזון איש גילה את

       


  
  

           
          

     


 






     


         

         








        




    





  


     











      



        

      



  ב נופל...ככשכו

  לוי" (טז, ז) בני לכם "רב

   
 


   


  

 
 


 

        
         

           
  

  
  




           


 



         




          
          

          


         



   

            



         

          






     




  
         

    
         
      



        


           
        





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 

           

 יהודה בן אברהם שרעבי ז"ל
 ברק בן רחל צברי ז"ל

י גב' שלום"מרים בת ציפורה ע"ה ע

 רחמים בן מסעודה בן חמו ז"ל
 י גב' דהן"ג'ויה יהודית בת אסתר חזן ע"ה ע

לאה בת סימי ז'אנו ע"ה

 נעמן ז"ל   גדעון בן רחל
 אסתר בת אסתריה אניג'ר ע"ה 

 ר' יוסף  נעים בן גורג'יה ע"י

 מאיר בן עובדיה צנעני ז"ל ♦שרה בת סאלם יהודה ע"ה ♦רחל בת שרה אליצור ע"ה לע"נ


