
 

  

  

  

    

        

  'סגוי ללא תכל

  ה'" (יט, ב) ציוה אשר התורה חקת "זאת

   
    


           




          
          

        
       

           
       




   
   




        





    
    

    


         
       





  

  

 

          


         
   
         




מדוע  ההשודדים של ריש לקיש נתרעמ תרוחב
  גהינום והוא זכה לגן עדן והם ירש

  באהל" (יט, יד) ימות כי אדם התורה "זאת

         



     


     





 

 

 



 


 







            
     

           
         

  


 


  



    

 
  


          


   


בארה של תורה
ô äô÷ùä éðéðôå òåáùä úùøôá ùøãå ïåéò èùå ç÷ìøñåî 

úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"ò ì"åé, íéðééåöî íéëøáàì íåé éììåëå úåðáøìå äàøåäì ùøãî éúá 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

:ì"àåã 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 קתחפרשת

 זתשע" תמוז  222גליון   י אחיו ר' בני רחמים ורפאל הי"ו"יאיר בן יעקוטה עידן ז"ל עלעילוי 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

 חיה חנה בת איזה אבגי ע"ה
 חיים שלום שקל בן חביב ז"ל
 חנה בת לאה לביא ע"ה

 דינה בת שלום גדקא ע"ה 
 עישה בן גל ע"ה תמר בתמו ת

 אסתר בת אסתריה אניג'ר ע"ה



 

 

 ♦ ו"יאיר שלומי הי 'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע לזכר
  ♦ ילדיה הי"ו ע"י מלכה מולוק בת מאנואר סלמי ע"ה מרת

 ♦ י בנו ר' יוסף הי"ו"משה בן שמחה בניטה ז"ל ע

המעוניינים להקדיש ולתרום להפצת העלון, וכן 
 לסייע בהפצתו ברחבי הארץ 

 1538-9452903, או בפקס 08-9452903יפנו בטל' 

  ...נומה ששינוי עושה ל

 על ויקהלו לעדה מים היה וגו', ולא צין מדבר העדה כל ישראל בני "ויבואו
  ב)-אהרן וגו'" (כ, א ועל משה

         
       






        



  





  





       




       
 

   
       


          





    


     





          


     

        


        
  

          

           
         







    

        


         









  ונציה שבאיטליה ומחנה ישראל במדבר

  באר" (כ, יז) מי נשתה ולא ובכרם בשדה נעבור לא בארצך, נא "נעברה

          



         
           
          

    


   




 












         
 


   
 







        
         


       

          



    


        





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 

           

 משפ' אבוטבול הי"ו י"ביחה פריחה בת עישה סבוני ושלמה בן עליה זכרי ז"ל ע ♦אהרון בן חביבה מאזוז ע"ה ע'י בנו ר' שלום הי"ולע"נ


