
 

  

  

  

  

  מדברבפרשת 
     

     


         


         



        




        


  


   
 





        

          


  סודם של הדגלים




 
           





         

          
         


   




    







          


מיכאל לא נקרא גבריאל, וגבריאל לא נקרא 
  מיכאל


         

        
         
     

         











   


        


         




  המכיר את מקומו

 
          




בארה של תורה
 äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø áøä úàî♦ úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"òù íéðééåöîä íéøòù ììåë é"ò ì"åé 

 :úëøòîä úáåúë  

 úéìéò ïéòéãåî  

 óñåé úìéñî3/10   

ìè'- 08-9744220   

öåôú úîéùøì ì"àåã:ä  

 rg5740@gmail.com  

 תשע"ד אייר  68  גליון שלמה בן טאוס סלמי ז"לר'"נלעמוקדש העלון

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 סולימאן אברהם ז"ל
 מרת רחל בת יאנה קלינרמן ע"ה 

 יהודה בן חסיבה כהן ז"ל

 שושנה שמעה בת סעדה בר כוכבא ע"ה
 רבקה חמדה בת לאה תפארת ע"ה

 שלום בן שמחה אדרי ז"ל



 

 

         
          


    
  

         
   







        


במתן תורה עמד כל אחד במקום התואם 
  למדרגתו הרוחנית

        
         

         






       

    
          
  


      












          

        



           

   
       

 
         




ן האמיתי של האדם הוא באותו מקום הנסיו
  ובאותו מצב שהוא נמצא

   
 



      
    


         

    
        

        




 
  

  

  

  

  

  
  03-6171001מאת הרב ראובן גולן ב'קול הלשון' בטל'  האזינו לשיעורים בהשקפה ובפרשת השבוע

  1-1-2-48-1-1להקיש יש חדשות משנה זו על הפרשיות שעברו לשיחות 
  ניתן להשיג את השיעורים והשיחות בעמדות המחשב של 'קול הלשון' בכל רחבי הארץ

  

 משה בן רג'ינה לביא ז"ל
 יוסף שלום בן שודיא שלום ז"ל
 ברכה בת בת שבע אליהו ע"ה

 רים משמור ע"הרבקה בת מ
 חיה אסתר בת אברהם יצחק עובדיה ע"ה

 שלום בן מנחם סעיד ז"ל

 דוד בן אהרון גהלי ז"ל
 גדעון בן שושנה דארף ז"ל

 שדרה שושנה בת יחיא סעיד גלעדי ע"ה

 עזרא בן מיכאל רבין ז"ל ♦ז"ל שמואל בן דוד ומרים שלומי♦ רות בת רחל פדילה ע"ה♦ אברהם בן רחמה לימואי ז"ל

  "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם"

וידוע שמצות  ב הרמב"ם "מצות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו".כת
  כתיבת ספר תורה מסוגלת עד מאד לזיווג ופרנסה ולבנים ולהצלחה בכל הענינים.

אם ברצונך לזכות במצוה יקרה ונעלה זו, ולרכוש אות/ מילה/ פסוק/ עמוד/ פרשה בספר תורה 
שנכתב ע"י סופר ת"ח וירא שמים בהידור רב ובדקדוק, אשר יוכנס ב"ה להיכל בית מדרשנו החדש 

  08-9452903נשמת מרן רשכבה"ג רבי עובדיה יוסף זצוקללה"ה  פנה להנהלת המוסדות בטל'  לעילוי


