
 

  

  

  

    

        

לא ו ,האברך הקניט את רעייתו בהפסקת צהרים
  ...את הסוגיאבכולל הצליח להבין 

  בדורותיו" (ו, ט) היה תמים צדיק איש "נח
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נח תפר את שפת העכבר הפצוע משפמו 
  הסטרילי של החתול

  הזה" (ז, א) בדור לפני צדיק ראיתי אותך "כי
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בס"ד

 נחפרשת

 זתשע" ה' חשוןמר 188גליון   לאה בת סימי ע"ה ע"י אביה ר' שמעון ז'אנו הי"ו נ"העלון מוקדש לע

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
 ע"הצביה בת סרח 

 אסנת בת לאה ע"ה ע"י שמלוב
 פארעה בת סעיד תוהמי ע"ה

 מרחבי ע"הסאלם  שמעה בת

 יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל
 סעדיה בן יוסף עובד ז"ל

 בן רצון חצרוני ז"ל שמואל



 

 

 
   

 


 

  




   


     
 




 










  אעופה אשכונה ולא כיונה...

  בפיה" (ח, יא) טרף זית עלה והנה ערב לעת היונה אליו "ותבוא




    
      





 




אם היה התינוק שלם בדעתו  -חובות הלבבות
  מחמת תלותו באחרים היה מת מרוב דאגה ויגון

 להכות עוד אוסיף ולא מנעוריו רע האדם לב יצר וגו', כי לבו ה' אל "ויאמר
  , כא)חעשיתי" ( כאשר חי כל את





          




    

 







       

    

 


  
 




  
   

         


    


   





          


         

    



 

         




         


     
         

 







השיעור המרכזי . ]1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' קול הלשון, ובובאתר הרב ראובן גולן בעמדות משיחות חיזוק והשקפה 
  gmail.com740@rg5 -לשלח הודעה קבלת העלון מדי שבוע ל , ובשידור חי בקול הלשון.516:4בשעה ום ה' נמסר בי

 




  


  
  

 יפה בת ידידה זוליכה ע"ה
 שמואל סעיד בן השמט פיראן ז"ל
אסתר בת רחמה ע"ה ע"י אילוז

 רשל רחל בת נונא ע"ה ע"י שרעבי
 אליאס ע"ה שמחה בת שרה

מרים בת יחיא אשוול ע"ה

 ם בן חנה ושלום מחרבי ז"לחיי
 דארף ז"ל  יחיא בן דוד

 שמשון בן סעדיה גדסי ז"ל

 סלימן שעירי ז"ל אהרון בן ♦מסעוד בן לאה ממן ז"ל♦רחל בת סימי זאנו ע"ה♦בן תמו אביסדיד ע"היצחקלע"נ


