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 תמוז תשע"ז224 גליון

העלון מוקדש לע"נ מרת פנינה בת שרה כהן ע"ה ע"י בנה ר' מאיר כהן הי"ו

פרשת פנחס
  
           
          
           


           
         
        

        
         
         
           


          
           
            

           
          
          
         
          
          
           
           

        
          
         
           



האדמו"ר מסטרופקוב אמר לנהג האוטובוס
מתל אביב "אני מחכה שתיסע למשטרה כדי
..."שאוכל לעשות כמעשה פנחס
( יא,"בקנאו את קנאתי בתוכם" )כה
        
          

         

אליעזר בן מיכאל ליפמן ז"ל ע"י גב' ידואב

אמיר רחמים בן שרה ישראלי ז"ל
אשר בן שרה כהן ז"ל

מדוע לא נתקיימה גזירת פנחס על "סתם
?יינם"? ומה הקשר למלחמת לא' המלכים
( יא,"פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" )כה

       
          
         

        
       

         
   

           


          
           

         
           

          

         

        
         
          

          
          
          
          
         


נשמות מי נתעברו בפנחס? ומהי ההלכה
?שרק פנחס שמע ממשה רבינו
         
          
       

פרץ בן מסעודה עטיה ז"ל ע"י ר' תפארת
אסתר בת מזל פרץ ע"ה ע"י גב' אבגי
דניאל בן שמואל ורבקה אליהו 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
אהרן בן יחיא ז"ל ♦ רחל בת סאלחה ע"ה
צביה בת סרח ע"ה



   
           


פלפול נפלא בענין הקשר שבין בעל פעור
ואכילת המן
"כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל
( יח,דבר כזבי" )כה
         
         


         
 


         

         

          

 
            
          
         




           
           
       
         


          
          
  
          
           

           






        

        
          
         
        

        
         

          
         

        
         
         
          
         

        
          

          
         
         
          

        
         

        
        
           
           

       
         
         


בניו של זמרי ההרוג באו לשאול בשלומו
של פנחס
( יב,"הנני נותן לו את בריתי שלום" )כה
          
          
        

          



 ניתן להאזין לשיחות חיזוק והשקפה וחידושים לפרשת השבוע מאת.העלון נכתב ונערך בס"ד ע"י הרב ראובן גולן
.[1-1 * ואמור את שם המרצה והקש8  או.1-1-2-48-1-1  ]הקש03-6171001 ' או בטל,המחבר בעמדות ובאתר קול הלשון
rg5740@gmail.com -לקבלת העלון בדוא"ל מדי שבוע שלח הודעה ל
 וכן,המעוניינים להקדיש ולתרום להפצת העלון
לסייע בהפצתו ברחבי הארץ
1538-9452903  או בפקס,08-9452903 'יפנו בטל

♦ לזכר יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע"י בנו ר' יאיר שלומי הי"ו
♦ מרת מלכה מולוק בת מאנואר סלמי ע"ה ע"י ילדיה הי"ו

לע"נ שרה בת סאלם יהודה ע"ה ♦ שושנה )כדיה( בת גוסנה ע"ה ♦ גדעון בן רחל נעמן ז"ל ♦ נעמי בת ר'נה )רינה( ישעיה ע"ה
שלמה בן עליה זכרי ז"ל ע"י אבוטבול
אסתר בת אסתריה אניג'ר ע"ה
זהבה בת מננה פנינה סובן ע"ה

שמעון סימון בן זוהרה ביטון ז"ל ע"י ר' סעדו

מאיר בן עליה ז"ל ע"י ר' מור יוסף
לאה בת סימי ז'אנו ע"ה

ישראל בן שמעון ז"ל ע"י גב' מועלם
שמעון בן סעיד ז"ל ע"י גב' מועלם
אהובה בת מנחם ירימי ע"ה

