
 

  

  

  

    

        

  כשהפרשנים טועים...

  " (יב, א)וגו' הכושית האשה אודות על במשה ואהרן מרים "ותדבר

 


     
       


        

        
          











       


 

    


   



    


          





   





          


  

  



   




        
    


          


  

      


    





        


           







באגרות משה שבה גילה תקת המרהתשובה 
  המחבר את סוד ברכותיו

  לה" (יב, יג) נא רפא נא אל ה' לאמר אל משה "ויצעק
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בס"ד

 פרשת בהעלותך

 זתשע" סיון  219גליון  ו"יאיר שלומי הי'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע לזכר העלון מוקדש

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

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

 ר' יששכר בן נתן מלמד ז"ל
 שדרה שושנה בת יחיא סעיד בסל ע"ה 

 אליהו עמרם בן ימין אזולאי ז"ל

 לפסי ע"הסוזאן בת זוהרה א
 רותי בת שמעה שהרבני ע"ה

 דניאל בן חסיבה ז"ל ע"י משפ' בוסו



 

 

 ♦ י בנו ר' עודד גהלי הי"ו"ר' דוד בן אהרון ז"ל ע ♦ז"לר' יהושוע בן ר' דוד ובידה טמסטטלע"נ 
 ילדיה הי"ו ע"י מלכה מולוק בת מאנואר סלמי ע"המרת




  
          





 

 
  


  
   

   

 

 




  חמס של ברכה...

  )שםלה" ( נא רפא נא אל ה' לאמר אל משה "ויצעק

        
       




  
        


 




  






 


        

          


            
        

 
     

  


          





   


המקובל ר' סלמן מוצפי ביקר את הרב החולה 
  ו לקידוששבני ביתו המתינו לאף שבת  ותבליל

  
 







  
      




  


       
         


         

        



       

        






     

        



          



          

  


          
          


           
            




         
    



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 
           

 משה בן רחל לביא ז"ל
 סאלם בן יוסף גמליאל ז"ל
 יהודה בן אסתר זץ ז"ל

 משה חנניה בן אברהם בר ששת ז"ל
 יחיא בן דוד דארף ז"ל 
לאה בת סימי ז'אנו ע"ה

 נעמן ז"ל   גדעון בן רחל
 רבקה אליהו ז"ל ע"י מזל טוב שלום דניאל בן שמואל ו

 מזל בת מרגלית ודוד צברי ע"ה

 נעמי בת ר'נה (רינה) ישעיה ע"ה ע"י בנה ר' יעקב הי"ו ♦הי"ו  שושנה (כדיה) בת גוסנה ע"ה ע"י רועי משרקי ♦ו "הי אסתר בת אסתריה אניג'ר ע"ה ע"י ר' עמרם אניג'ר לע"נ


