
 

  

  

  

    

        
  חתולהאל תלמד בשביל השווער או 

  שם" (טז, ב) אנשי מועד קריאי עדה "נשיאי


        

         
          


   
         

        





  





        




     


         





         
          

         



      

 
        



   סקת ירידת המן לישראלקרח ועדתו גרמו להפ

  ו)- מחתות" (טז, ה לכם חוקוגו',  לו אשר ה' את ויודע "בוקר





          


     


           
           





          




       
    




           


        
     

   

  


     
  


      
      


         

     


         


    
   






  הקב"ה לא סובל צדיקים כאלה...

  לוי" (טז, ז) בני לכם "רב


      

בארה של תורה
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בס"ד

 קרחפרשת

 ותשע"סיון ה'  171גליון 

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
 סרח ע"הצביה בת 

 לאה בת רבקה שריקי ע"ה
 ברק בן רחל צברי ז"ל

 י הגב' שלום מזל טוב"מרים בת צפורה ע"ה ע

 שודיה בת יחיא סיאני ע"ה
 אברהמס חיים בן שלמה ז"ל ע"י גב' נורית

 כדיה בת יוסף ע'י גב' נורית אברהמס

י בנה הרה"ג ישראל מחפוץ שליט"א"סעדה בת נעמי מחפוץ ע"ה ע שמתילוי נהעלון מוקדש לע



 

 









          

          



           




          
    



           
          


   


 
         











           
      

 


  
           
 

     
  






   




  מכתב הפיטורים של משה רבינו

  השתרר" (טז, יג) גם עלינו תשתרר "כי

       


       


 
     

  








           







     

          
            







   
            


    

         
      




השיעור המרכזי . ]1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' קול הלשון, ובובאתר הרב ראובן גולן בעמדות משיחות חיזוק והשקפה 
  @gmail.comrg5740 -לשלח הודעה קבלת העלון מדי שבוע ל , ובשידור חי בקול הלשון.516:4בשעה ום ה' נמסר בי

  

 







 


  

  
  

 עובדיה בן דוד ברזילי ז"ל
 אורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה

 יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל

 שדרה שושנה בסל בת יחיא סעיד ע"ה
 רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה
שמחה בת שרה אליאס ז"ל

 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה 
 ישראל בן חיים קעטבי ז"ל 
 זאב בן סוסיה פישזון ז"ל

 אברהם זרוק 'י ר"עמישדי בן פלטיאל ורזולה ז"ל ע♦  יאיר בן יעקוטה עידן ז"ל♦יהודה בן אברהם שרעבי ז"ל♦ אשר מסעוד בן חנה אוחנה ז"ללע"נ


