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פרשת בשלח

        

 ויסב אלהים,'"ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים וגו

          
   
          
          
          

       


   
            

(יח- יז,)יג

"את העם דרך המדבר

        
         
            
  
         


          


           

          



        
           

( ג,)יד

""ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ

           


          



         

            



           

         

       

         





          

            





          

 

           

          

           



            
          

           
          

           
         
          
        

         
         



()שם

""וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים

          
 
            
          
          

         
          

          


שלום בן סאלם ז"ל ♦ ורדה בת יוסף ע"ה
חנה בת סאלם ע"ה ♦ ארנונה בת שלמה ע"ה
אברהם בן פרי ז"ל ♦ הדס בת מלכה ע"ה

סעידה בת חביבה ע"ה ♦ יהודית הילדה בת חוה ע"ה
חביב בן פריחה ז"ל ♦ גבריאל בן חוה ז"ל
מרדכי בן חנה ויוסף ז"ל ♦ מורי יחיא בן שודיה ז"ל


לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל ♦ סרח בת רחמה ע"ה
ר' שלמה בן טאוס ז"ל ♦ נאז'ה בת תאג'ה ע"ה
רחל בת סאלחה ע"ה ♦ צביה בת סרח ע"ה

          
          

( ז,)יד

" ושלישים על כולו,'"ויקח שש מאות רכב וגו

           

         



          

            

   

           



 



          





 


( ח,)טו

           

""וברוח אפיך נערמו מים

           





           





           



         
           
          
          

          

       
    

( כ,)טו

""לא נשאר בהם עד אחד

          
           
          


    
          
         

""ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות

         

        
         
        
    

         
           
         
         
          

( כ,)טו

( כח,)יד



           

         

      
          

          
         
           
          
          

""ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות

        

           



        

         




          

          


         

           

          

         



           

   

          



           



          

'האזינו לשיעורי הרב ראובן גולן ב'קול הלשון' בטל

 אם ברצונך לזכות את,עלון זה מופץ באלפי עותקים בארץ ובעולם

1-1-2-48-1  לשיחה על הפרשה הקישו.03-6171001

 או להבדיל להצלחה,הרבים ולהקדיש את העלון לע"נ הנפטרים

[12:30 ]השיחה מופיעה במערכת החל מיום חמישי בשעה

08-9452903 ' נא פנה להנהלת המוסדות בטל,ולרפואה ולכל ענין

מיסה בת סטורי אסתר ע"ה
סוזן סולטנה בת שמחה ע"ה
רבקה בת שרה ע"ה

חנן בן רחל ז"ל ♦ יהודה בן רבקה ז"ל
רינה בת סעדיה ע"ה ♦ יהודה בן רבקה ז"ל
אליהו בן זוהרה ז"ל

רחל בת ג'ריה ע"ה ♦ ג'ייראן בת רבקה ע"ה
רינה בת סעדיה ע"ה ♦ מאיר בן גורג'יה ז"ל
מוסה מרסל בן לאה ז"ל

