
 

  

  

  

  

שלחבפרשת 
  ...שסירב לצאת ממצריםה"קנס" לנחום 

  העם ולא נחם וגו'" (יג, יז) את פרעה בשלח "ויהי

      
 





 
 


 

 


 


         



    







     
 






אמורים מלכתחילה היו ישראל  -החזון איש
  למדבר לקבל את התורהלצאת לארץ ולהיכנס 

 דרך העם את אלהים וגו', ויסב פלשתים ארץ דרך אלהים נחם "ולא
  יח)- המדבר" (יג, יז

        


     


 



   


          

        







       


        
      

       


 
            



הידור מצוה כנגד הסוס שהוסיף פרעה 
  במרכבתו...

  כולו" (יד, ז) על וגו', ושלישים רכב מאות שש "ויקח

  


 
   

         


 
 

        
           







  ? היכן נמצא היום פרעה

  אחד" (יד, כח) עד בהם נשאר "לא

 

    





  

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  

 ותשע"ה' טשב 150גליון  מנטה מרגלית בת רזולה ע"ה ע"י זרוקנ"העלון מוקדש לע

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

 חוואטי בן משה ווארדה ז"ל ע"י מאנע
 עפרה בת אילנה מנאע ע"ה

 אברהם בן חממה ז"ל ע"י קרואני

 מסעוד בן יוסף ומרים ז"ל ע"י אברהם
 רחל בת ג'ולי כמונה חלפון ע"ה 

 י יששכר"שמעון בן מוסא כורש ז"ל ע



 

 





       

          




 


 





       
          

    



          

          
 

 

 






     
           
  

         


תפילין ומזוזה לעצמו כל אחד מישראל הכין 
  יםהיציאת מצרים ועבר בזכותם את  יוםב

  ומשמאלם" (יד, כט) מימינם חמה להם "והמים

 
  

   



       




 

     



         

       



        
           




          
                   







       





          
     


    


          





       


       


        
   


   

           
    



ת דעת בזכות השירה נתכפר למרים עוון גניב
  פרעה

  ובמחולות" (טו, כ) בתופים אחריה הנשים כל "ותצאן

   






  






  מדוע באו כל המכות לכמה דקות על ישראל?

  עליך" (טו, כו) אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה "כל

         
 

  



       




       


 


  

יששכר בן מזל ורפאל בנגייב ז"ל
 רחמים בן פרחה רוצ'ס ז"ל
 חיים בן אסתר עיאש ז"ל

 ברכה בת אסתר ושמעה נהרי ע"ה
 ז"לאליהו בן רחל חלפון 

מאיר בן ג'ורג'יה יצחק ז"ל

 חממה בת אהרון שעירי ע"ה
 רחל בת חביבא מרקובר ע"ה
 יחיא בן אברהם והב ז"ל

 יהודה בן רבקה שמעוני ז"ל ♦אדל בת רחל חמאוי ע"ה♦מרים בת שרה פיקל ע"ה♦שמעון בן דוד פיקל ז"ללע"נ


