
 

  

  

  

    

        

  במצריםחמשת השבטים שלא נשתעבדו 
  

  "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" (א, א)
  


     







    
     


    





     

         
     







         





     
   









שמים ן הולמחרת נשלח מ פטרראש הישיבה נ
  בהלכות דרך ארץ למסור שיעור מיוחד בישיבה

  (ב, יא)בסבלותם"  "וירא

  
 









         
     

         


  


         
          

 



          




    
        

         

          







           
 




והחתן שהציל  ,החם שהציל את חתנו משריפה
  את כלתו שטבעה במים

  למשה" (ב, כא) בתו ציפורה את ויתן האיש את לשבת משה "ויואל
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©  

בס"ד

  תושמפרשת
 זתשע" טבת  199גליון   יוסף בן דוד וציונה ז"ל ע"י בנו ר' יאיר שלומי הי"ור'לעילוי 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

 חיים בן צ'אלח והד'יה צברי ז"ל
 ימנה בת סעדה אלפסי ע"ה
 רחל בת חיים שרעבי ע"ה

 מתילדה מזל בת רבקה ע"ה
 זכריה בן זהרה ויחיא ציוני ז"ל

 ישראל בן מאיר דב ז"ל ע"י ויינבך



 

 


     


  
 
   






  

  



    
     

      


  


"אם תעבור המתלבט המשגיח אמר לבחור 
  לישיבה אחרת, שם תהא קבורתכם..."

הוא"  קודש אדמת עליו עומד אתה אשר המקום כי רגליך מעל נעליך של
  (ג, ה)

        






       

          





   
 


        


          

 





             




          







    





 


  "?"וכי יש תקלה בפס הייצור אצל השי"ת

 חרש או אילם ישום מי או לאדם פה שם אנכי וגו', מי לשון וכבד פה "כבד
  יב).- פיך" (שמות ד, י עם אהיה ואנכי לך ה', ועתה אנכי הלא עיור או


 




  
            
        




        
          
          
          


      
           







           

           




 
          
          
         



, ]1-1-48-2-1-1הקש [ 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


 




 


  
  

אסתר מהסולטן בת חנום רבין ע"ה
 שרה בת ניסים שלום ע"ה

נג'מה כוכבה בת דוד שלום ע"ה

חסיבה בת עישה ע"ה ע"י גניש
 יחיאל בן ימימה ושלום חזי ז"ל

משה בן אברהם כהן ז"ל

  נתן דוד בן שלום ובדרה חריזי ז"ל
 שי בן שמואל ותמר רחמים ז"ל 

 שמילהי "שמחה בת מסעודה ע"ה ע

 חנה בת ידידיה אהרון ע"ה ♦ שלום רפאל בן עפיה ירימי ז"ל♦שלום בן תריה עקיבא ז"ל♦שארל בן דונה מיארה ז"ללע"נ


