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בס"ד

 פרשת אמור

 זתשע" אייר  214גליון  בנו ר' דן טמסטט הי"ויהושוע בן ר' דוד ובידה טמסטט ז"ל ע"י לזכר העלון מוקדש

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

 שלום בן מרגלית ודוד צברי ז"ל
 רות בת רחל פדילה ע"ה 
 אסנת בת מאיר אזולאי ע"ה

 י ר' אליהו הי"ו "שלום בן רבקה אליהו ז"ל ע
 יחיא מסעוד בן סעיד מרחבי ז"ל
 אברהם בן חנום מוסאי ז"ל
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  ? מדוע הקב"ה מחבב את הצעירים

  לכם" (כג, טו) "וספרתם


        
          
    

        



    


          
         


  

          
        
         




           
         


        


         
         



 




  קרקס הפרעושים

   
       

          
   

           




          


   

          



      


  




        
          





        

          
 

         
         




  
       
        
    

       






   
   


          

         



         
          

          




   6171001-03טל' ב ואהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון, את ממוסר והשקפה על הפרשה שיחות 
בסיום השיחה [ 16:40-יום ה' בב בשידור חי בקול הלשוןהשיחה המרכזית משודרת  .]1-1והקש  * ואמור את שם המרצה8. או 1-1-48-2-1-1הקש [

  rg5740@gmail.com -. לקבלת העלון שלח הודעה לניתן להורידה לאחר כמה דקות מהאתר]

חיים בן  ♦ ויואב הי" 'י בנה ר"סעדה בת זוהרה יאיר ע"ה ע ♦ ו"יאיר שלומי הי 'י בנו ר"ז"ל ע יוסף בן דוד וציונה שלומי
  הי"ו מלכה מולוק בת מאנואר ע"ה ע"י בניה ר' דוד ור' משה וראובן סלמי ♦י ר' חי צורי הי"ו "שרה עטיה ז"ל ע

 חביב בן אסתר בר חנין ז"ל 
 רבי ז"לחיים בן חנה ושלום מח

רותי בת שמעה ע"ה ע"י אחיה ר' רחמים

 ניסים בן סולטנה אבוטבול ז"ל 
 שמשון בן סעדיה גדסי ז"ל 
ששון בן מרים שרעבי ז"ל

 שלום אליהו בן רבקה ז"ל ע"י שלום 
 ז"ל דניאל בן שמואל ורבקה אליהו

 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה

 סעדי ע"ה שושנה (כדיה) בת גוסנה ♦יגאל ואריאל הי"ו  מזל בת מרגלית ודוד צברי ע"ה ע"י בניה ♦ נעמי בת ר'נה (רינה) ישעיה ע"ה ע"י בנה ר' יעקב הי"ו לע"נ


