
 

  

  

  

  

  אבפרשת 
  (י, א)פרעה"  אל "בא

  
        

 
           

         
    

  
        



  (י, ה)הארץ"  את לראות יוכל ולא הארץ עין את "וכיסה

         


       









       



  (י, כג)במושבותם"  אור היה ישראל בני "ולכל

      




         


            


        
        

 
        




  (יא, ח)אף"  בחרי פרעה מעם "ויצא

        
        




    
           



   



 

         


  
   



  (יב, כז)וישתחוו"  העם "ויקוד


   
   

    
   














          
    

  




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 : 

ò ïéòéãåîé úéì 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè- 08-9744220  

ì"àåã äöåôú úîéùøì: 

 rg5740@gmail.com  

ä ð"òì ùã÷åìéâéáà ãáëåé ïá ìàëéî ì"æ å"éä êåðç 'ùîì 'ñî ïåéìâ3  èáù â"òùú 

 רחמה ע"הסרח בת  ♦בנימין בן סלחה ז"ל ר'  לע"נ
 ע"הנאז'ה בת תאג'ה  ♦שלמה בן טאוס ז"ל ר' 

ע"הצביה בת סרח  ♦ רחל בת סאלחה ע"ה

 ז"לחנן בן רחל  ♦ז"ל  מאיר בן גורג'יה
 ע"ה מיסה בת סטורי אסתר ♦ע"ה  רחל בת חביבא

 ע"ה רינה בת סעדיה ♦ז"לאליהו בן זוהרה

 ז"ל יעקב בן עובדיה הרב ♦ז"ל  שמואל בן מניני
 ז"לנה 'ג בן מערבי סעיד ♦ז"ל  יעקב בן רחמים
 ז"למשה בן ימימה  ♦ז"ל ומרים  יוסף בן מסעוד



 

 

 ולכו ברתםיד כאשר קחו בקרכם גם צאנכם "גם

  (יב, לב)אותי"  גם וברכתם


 


 

        



  (יב, לה) "םממצרי וישאלו משה כדבר עשו ישראל "ובני

    
    

 



           







     
 
     




  (שם) ממצרים וגו'" וישאלו משה כדבר עשו ישראל "ובני


          




 
  




         
          









    
    

  



         


    


  (שם)ושמלות"  זהב וכלי כסף כלי ממצרים "וישאלו

         
        

      
   

        
  

       


 שנה שלשים במצרים ישבו אשר ישראל בני "ומושב

  (יב, מ)שנה"  מאות וארבע

       
          

          
        

    
         


    



          


        
          

   


          
       

           















    

  

  

  

 
לאור בקשת רבים, יש בכוונתנו להוציא לאור ולהדפיס עלי 

עלון 'רינונה של ספר את כל המאמרים והרעיונות שיצאו ב
 שנים האחרונות בתוספת נופך. תורה' ב

לסייע מוזמן כל מי שקרא ונהנה מהעלון בשנים האחרונות 
להצלחת הענין, ולתרום ולהתנדב. ניתן להקדיש להצלחה 

 ולרפואה וכן הנצחות לעילוי נשמת הנפטרים.
 050-4191861המעוניינים יפנו בטל' 

 

עלון זה מופץ באלפי עותקים בארץ ובעולם, אם ברצונך לזכות את
ש את העלון לע"נ הנפטרים, או להבדיל להצלחה יולהקד הרבים

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

 ע"ה ינה'רג בת בלאנש ♦ ע"הפארחה  בת ינה'רג
רזולה  בת מרגלית מנטה ♦ז"ל רחל  בן אליהו

 ע"ה

 ע"ה תמר בת חיים ♦ז"ל  רבקה בן יהודה
 ז"ל יצחק בן לונה ♦ ע"היכות בת עליה 

ע"הנה נינט בת ג'מילהול

 לרפואת והצלחת מרן מאור הדור
 רבינו עובדיה יוסף בן גורג'יה שליט"א

 בטל' האזינו לשיעורי הרב ראובן גולן ב'קול הלשון'
 1-1-2-48-1. לשיחה על הפרשה הקישו 03-6171001 

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


