
 

  

  

  

    

        

הירקן הערבי נזף באברך שקנה מנגו במחיר יקר 
  לברכת שהחיינו

  עמו" (יג, יט) יוסף עצמות את משה "ויקח

  
  
  





   




 



     



           


           


        


         


  ראה ישועותתשתוק ו

  שון" (יד, יד)יתחר ואתם לכם "ה' ילחם





         


           
          

           

 
 

         
         


         

         
      


           

           

         



  מהו הפירור שלך ?

  המים" (יד, כא) ויבקעו לחרבה הים את "וישם
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©  

בס"ד

  שלחבפרשת
 זתשע" טשב  202גליון   י רעיתו מרגלית תח'"עז"ליוסף בן דוד וציונה שלומיהמנוחלעילוי 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

 מנטה מרגלית בת רזולה ע"ה ע"י זרוק
 אליהו בן רחל חלפון ז"ל
 רחל בת ג'ולי כמונה חלפון

 חממה בת אהרן שעירי ע"ה
 חנן בן רחל קוש ז"ל

 אברהם בן חממה קרואני ז"ל



 

 

           





  למרים גניבת דעת פרעה הבזכות השירה נתכפר

  ובמחולות" (טו, כ) בתופים אחריה הנשים כל "ותצאן


  

     










  "בלע גמרא לא יצא..."

  בדבש" (טז, לא) כצפיחית וטעמו לבן גד כזרע והוא ,מן "שמו

        
         




   

        

   


         
          


          


         

          
          

          
  
          


         







         


        


         





כשהחפץ חיים ביקש לצאת ולהילחם בשלטון 
  הרוסי...

  ברפידים" (יז, ח) ישראל עם וילחם עמלק "ויבוא

        
         


     


 

         





   


       
           
    

     





  


       
  

   


      


           

       
     




         
          

    



       

         


   1710016-03טל' ב ואהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון, את מה פרשהעל  השקפהו מוסרשיחות 
יום ה' ב בשידור חי בקול הלשוןמשודרת  מרכזיתהשיחה ה .]1-1והקש  * ואמור את שם המרצה8. או 1-1-48-2-1-1הקש [

  gmail.com740@rg5 - שלח הודעה ללקבלת העלון . ]אתרמה לאחר כמה דקותבסיום השיחה ניתן להורידה [ 16:40-ב


   רחל בת מרים נעמן ע"הוגדעון בן רחל נעמן ז"ל העלון מוקדש לעילוי נשמת 

  

משה ווארדה ז"ל ע"י מאנעבןחוואטי
 עופרה בת אילנה ע"ה ע"י מאנע 
מיסה בת סטורי אסתר דבש ע"ה

רינה בת סעדיה צברי ע"ה
 רחל בת חביבא מרקובר ע"ה
אליהו בן זוהרה אטיאס ז"ל

 חביב בן פריחה ואזאנה ז"ל
 סעידה בת חביבה ע"ה ע"י מועלם

 ביטוןיהודית הילדה בת חווה ע"ה ע"י 

 שמעון בן מוסא כורש ז"ל ♦ יהודה בן רבקה שמעוני ז"ל ♦מרים בת שרה פיקל ע"ה♦שמעון בן דוד פיקל ז"ל ♦ אדל בת רחל חמאוי ע"הלע"נ


