
 

  

  

  

    

        

  יותר מטראמפ ?גישמאק יש לך 

  קשה" (ו, ט) ומעבודה רוח מקוצר משה אל שמעו "ולא

        
   


  
          

      





          
          


 

  




          

        






           





           
         

  
  






 

 
  


          

   




ת סת"ם ביהאברך לא ציית לרב שך ועסק בכת
  בלילות









    
        





     





          

          





        


            


          




          
 


           
         




         







  

בארה של תורה
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©  

בס"ד

  אראופרשת
 זתשע" טשב  200גליון   מיכאל בן יוכבד אביגיל ז"ל ע"י חנוךלעילוי 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

 נור בת שמס וסאלח מונייצר ע"ה
 נעמי (קינה) בת נאזדרה קישכאנם ע"ה

 יעקב אהרן בן אפרים וייס ז"ל

 אליהו בן רוזה סוזאנה ז"ל
 בו ז"לברוך בן חנה בן א

 סולימאן בן סלם אברהם ז"ל



 

 

  ...והפקק של קוקה קולהפרדע צהעל 

  הצפרדע" (ח, ב) "ותעל



 






























  







 



          
         
         





  


         

        

         






     





       


           


          

         



         


     

        


  ...מקרבת מחיצהו מרחקת מחיצה

  , יח)ט" (מאד כבד ברד מחר כעת ממטיר הנני"


     




    












  
  


 



1-1-הקש [ 6171001-03טל' שיחות חיזוק והשקפה מהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון, וב

  gmail.com740@rg5 - , ובשידור חי בקול הלשון. לקבלת העלון מדי שבוע שלח הודעה ל]1-1-48-2


 




 


  
  

 ששון בן עליזה ז"ל ע"י בנימין
 אודל בת אברהם נורפלוס ע"ה

תמר בת חיים ע"ה ע"י משפ' יעקב

אילן חיים בן שרה שוקרון ז"ל
 יצחק בן לונה טובול ז"ל
כלפו בן רג'נה חיון ז"ל

 ניסים בן זוהרה ז"ל ע"י אוחיון
 פ' דודשרה בת מרים ג'יראן ע"י מש
 אהרן בן נחמיה אביבי ז"ל

 יחיא בן יוסף גטקה ז"ל ♦ זכריה בן משה וחנה כהן ז"ל ♦ הרב ישי בן סעדיה שרעבי זצ"ל ♦ י בתו מרגלית ויאיר שלומי"ר' שלמה בן דוד ומרים מעודה ז"ל ע לע"נ


