
 

  

  

  

    

        

  "אוי לי אם אעיר, אוי לי אם לא אעיר"

ממצרים"  ישראל את הוציא ה' למשה וגו', כי אלהים עשה אשראת כל "
  (יח, א)



  

          
          

     
        





       


   





   


           

    
         

 
  

  


      
          

          


  כשה"שווער" שווער...

  לו" (יח ,ז) וישק וישתחו חותנו לקראת משה "ויצא


    

          








 


       
 










    









  "אבא שלה לא ימות כל כך מהר..."

          
        

    






          




  
          


    


          
          












בארה של תורה
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בס"ד

  יתרופרשת
 זתשע" טשב  203גליון   ו"הי לוי ואבינועם רוניתוחתנובתוי"עשלומיוציונהדודבןיוסףהמנוח לעילוי 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

 אהרוניי"עה"עסעדיהבתמרים
 ל"ז נורפלוס ציון-בן בן אברהם

 ל"ז נורפלוס משה בן ציון-בן

 יוסף בן י"ע ל"ז סאלם בן שלום
 ה"ע קהא סעיד בת סעידה
 ויטמן י"ע ה"ע שרה בת מטילדה



 

 


  



בשמיעת  טובה סגולת הבן איש חי לפרנסה
  את קול לימוד בעלה האישה

  ההר" (יט, טז) על כבד וענן וברקים קולות "ויהי

        


         



         
         

  
       




        


    
       


     





       

      



       


    




  
 

          
     

          


   


            


       
 

          
 


        



     






    









 ולבקרו והוא אמר לרב הגיעהאימו של האברך 
  "יש לי אתרוג בבית"

  אמך" (כ, יב) ואת אביך את "כבד

        
    

   



       











          





      
         

    




         


         

 

 

         


          
         




 
 

   6171001-03טל' ב ואהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון, את מעל הפרשה  השקפהו מוסרשיחות 
 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][

  ל"ז שרעבי יעל בן גיל, ל"ז נעמן רחל בן גדעון, ל"ז אברהם שודיה בן יחיא מוריהעלון מוקדש לעילוי נשמת 
  

 ל"ז כהן אברהם בןמשה
 ל"ז יוסף מור חנה בן ישראל
 ה"ע ראפי'ג סאלםבתחנה

ה"עדוד-בןשמעהבתמזל
 ל"ז לביוב יעל בן צבי מנחם
ה"עטווילמלכהבתהדס

  רוזין י"ע ה"ע הילדה בת באטה
 אדרי י"ע ה"ע שמחה בת סולטנה סוזן

 ה"ע אוזן ריה'ג בת רחל

 ל"ז חצרוני ויוסף חנה בן מרדכי ♦ ה"עאלוני לולה בת פנינהה'תרנג♦ל"זחסוןאברהםבןזכריהיחיאל♦ל"זאליהו ורבקה שמואלבןדניאללע"נ


