
 

  

  

  

  

לחשפרשת 
  מרגלים? אולמרגלות מה היה קורה אילו שלחו 

  אנשים" (יג, ב) לך "שלח

    
 

  
     

      
  




   ?קרח ועדתואו שילוח המרגלים מה קדם למה, 


     


        


   



       

      
  





         


        



 
         


         

    


     
 
 





   


    







         

      

   


        

  


      
     







 



        




        


 


 


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 סיון  70  גליון  י בנה ר' יעקב אביסדיד הי"ו"עשמחה בת חנה אביסדיד ע"הלע"נ  מוקדשהעלון

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

 שדרה שושנה בת יחיא סעיד גלעדי ע"ה
 אליהו בן זוהרה ז"ל שער 
 דוד בן אהרון גהלי ז"ל

 יוסף בן לאה בן דוד ז"ל
 יששכר בן נתן מלמד ז"ל
 מנחם בן שלום דהרי ז"ל



 

 

     
 



      




         

        



  כמה מרגלים היו?
  תשלחו" (יג, ב) אבותיו למטה אחד איש אחד "איש


          

        
  








          


        
    



  נשמות השבטים נתלוו למרגלים
  המה" (יג, ג) ישראל  בני ראשי אנשים "כולם




 
  



 
  




   
 



  ?על מי איים כלב בכלי זיין
  התאנים" (יג, כג) ומן הרמונים ומן בשנים במוט "וישאוהו



   

 



  


  






    
 

 



  חקירה בגדר 'בכיה לדורות' בתשעה באב
  ההוא" (יד, א) בלילה העם ויבכו קולם ויתנו העדה כל "ותשא



    


  
   



 
  
















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

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

  

  
 יהודה בן אסתר זץ ז"ל

 רפאל בן עיישה בן עטר ז"ל
 "לאברהם בן שמחה חממי ז

עזיז בן ג'נט מצליח ז"ל
 עובדיה בן דוד ברזילי ז"ל
לאה בת רבקה בטיטו ע"ה

 סעדה בת נעמי מחפוץ ע"ה 
 אשר בן מסעוד בן חנה אביתן ז"ל

 רחמים בן פרחה רוצ'ס ז"ל

 שלמה בן דבורה והדי ז"ל ♦ ר' פז בנימין יזאב בן סוסיה ז"ל ע"♦מזל בת זוהרה בנו ע"ה♦ז"לסאלם בן יוסף גמליאל 


