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 אדר תשע"ז205 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע"י בנו ר' יאיר שלומי הי"ו

פרשת תרומה
    

           

  
           
          
           

          


מה מנע הקב"ה ממשה ואהרן בתרומת המשכן
? מחמת בקיאותם בחכמת הפרצוף
("מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" )שם

         
      
     

        
           

          
 
          


            
          
          
           
           


כיצד יתכן שבני ישראל רצו להחזיר את כל
? נדבת המשכן למצרים
   
         
        
           
         

חנה בת עוואד שלום ע"ה
סעדה בת עלייה בוזגלו ע"ה
דוד בן דוד דארף ז"ל

העשיר הקמצן שהשדים השתלטו על אוצרותיו
( ב,"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" )כה
           
    

      
        
            
            

          
 

          
           

          
      
           
           
            
             
           
           
           
          
           
          
            
          


הסבא מסלבודקא התבטא בחריפות כנגד דברי
! "הבית הלוי ואמר "אדם איננו ֵעז
         
          
         
          
          
 

          
         

אברהם בן חיים אלנדאף ז"ל
נעמה בת נעמה אלנדאף ע"ה
אברהם בן רחל מכלוף 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

 
           
             


 
          
         
   

   
           

              
           


? איזה פירוש חשוב מיוחס בטעות לרש"י
( יא,"וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו" )כה


            
 


          
          
           
 



        
          
           
           

   
            
          

            

            
          
 





           

          
            
           


     
           
            
            


         
         
         
         
         

          
           


 
         
           
         
          
            
         


העצים ששטו בים מאליהן
("ועצי שטים" )שם
           
         
      
         

           
 
           

   
          

     
          
      


 
     
           
           
          

 
           
            
    


03-6171001 ' או בטל,שיחות מוסר והשקפה על הפרשה מאת הרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון
' השיחה המרכזית משודרת בשידור חי בקול הלשון ביום ה.[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 מהאתר16:40-ב
לע"נ חכם אברהם בן מזל הכהן ז"ל ♦ רונית בת מנטה מרגלית ע"ה ♦ חכם אברהם בן מזל הכהן ז"ל ♦ עוואד בן יחיא חבורה ז"ל
דוד בן חיים שלום ז"ל
חנה בת פרחה ע"ה ע"י בנו
יונה בת נדרה שרעבי ע"ה

מרים בת שלום ע"י גרמה
יוסף בן שרה ז"ל ע"י ויטמן עוז
מזל בת פרחה עיאש ע"ה

מימון בן אברהם שמול ז"ל
אברהם בן אלו הררי ז"ל
יחיא בן אהרון מעברי ז"ל

