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 שבט תשע"ז204 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת המנוח יצחק בן טאוס סלמי ז"ל ע"י בנו ר' דוד סלמי הי"ו

פרשת משפטים
           


...רופא כמוהו לא נמצא באף קופת חולים
         
           
          
           
         

          
          
         
       
           


כבוד אומלל
( כא,"כל אלמנה ויתום לא תענון" )כב

  

         
          
            
     

    
          
          
            
            
          

          

           
          
          


  
            

יונה בת לולה אברהם ע"ה
אייל בן תמר ציונה אליהו ז"ל
הרצל בן ברטה מזין ז"ל

"..."כשהקב"ה משלח גם מקל יכול לרפא
( יט,"ורפא ירפא" )כא
          
           
          
           


          
         
         
             
             

          

         
          
          
          
           
          

          

          
          
         

         
           

          

           
         





           
           
           
           
           

מרים בת רג'ינה גרון ע"ה
אביתר בן יהודה מרחבי ז"ל
שרית בת כרמלה רזיאל ע"ה

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
אהרן בן יחיא ז"ל ♦ רחל בת סאלחה ע"ה
צביה בת סרח ע"ה

כיצד לשבח חתן שסולק מהישיבה עקב טיסה
? בשמי הארץ
( ז,"מדבר שקר תרחק" )כג

   

          
  



          
           

         
 





         
          
          


   


          
         


          
         

          
        
            



         

         

           
          
 

           
         
         



         
         

          
          
          


...בעל המסעדה נתן ריח וקיבל צלילים
- כה, כי היא כסותו לבדה וגו' במה ישכב" )כב."עד בא השמש תשיבנו לו
(כו
     

           
          
            
       

          
        


           
         
            

          
 
          

          

          
            
         
           

           






         

          
          
          

           



03-6171001 ' או בטל,שיחות מוסר והשקפה על הפרשה מאת הרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון
16:40- השיחה המרכזית משודרת בשידור חי בקול הלשון ביום ה' ב.[1-1 * ואמור את שם המרצה והקש8  או.1-1-2-48-1-1 ]הקש
rg5740@gmail.com - לקבלת העלון שלח הודעה ל.[]בסיום השיחה ניתן להורידה לאחר כמה דקות מהאתר
העלון מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע"י משפ' שלומי הי"ו ♦ גדעון בן רחל ז"ל ע"י משפ' נעמן הי"ו
לע"נ סעיד בן סאלם אהרוני ז"ל ♦ ימימה בת מרים גדסי ע"ה ♦ שמעון בן יחיא ולולה מעברי ז"ל ♦ ג'ייראן רבקה בת מלכה ע"ה ע"י אליהו
מאיר בן חנמנג'אן קישכנאם ז"ל
שמואל בן חנה ז"ל ע"י בנימין
רפאל בן אסתר פרגי ז"ל

אלאור בן גלית ז"ל ע"י מחפוד
רחמים בן אסתר ז"ל ע"י שמלוב
שלמה בן תחייה אלפסי ז"ל

אברהם בן לאה שאלתיאל ז"ל
יצחק אפרים בן חנניה יו"ט ליפא ז"ל ע"י שמעון נאה

שלמה סלימן בן חיים קרואני ז"ל

