
 

  

  

  

  

ויראפרשת 

האם המלאכים יודעים לדבר בשפה 
  הערבית?

  רגליכם" (יח, ד) ורחצו מים מעט נא "יוקח

 
    


       

          


    
          

  


    


         
   

         






          





   


    

  
      

       


         
 




         



  


      

          
  


   

         


      
   
         
        





   
 


          


        
 



  שרה אמנו וגורי האריות
  סלת" (יח, ו) קמח סאים שלש מהרי ויאמר"



 


 








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  

 úéìéò ïéòéãåî  

 óñåé úìéñî3/10   

ìè'- 08-9744220   

öåôú úîéùøì ì"àåã:ä  

 rg5740@gmail.com  

 התשע" חשון   88 גליון  הי"ו אברהם ז"ל בן רחל ופנחס אריאלר'לעילוי נשמת מוקדש העלון

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

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

יוסף בן מינס נהרי ז"ל
 שמואל סעיד בן השמט כהן ז"ל

 איטה בת אידס קוגן ע"ה 

 ז"ל גרש בן אידס קוגן
 אברהם בן גורג'יה סלה ז"ל
 הילה בת פאני יצחק ע"ה



 

 

 






 







  לשונות של חרדלית
  ז) וטוב" (יח, רך בקר בן "ויקח

  





    


  אלו זכויות נרמזו בעצים ובאש ובמאכלת?
  ו) בנו" (כב, יצחק על וישם העולה עצי את אברהם "ויקח


          






אברהם ויצחק כשהגיעו על מה התווכחו 
  למקום העזרה?

  ז) והעצים ואיה השה לעולה" (כב, האש הנה "ויאמר

 
          





       





 




   
     



האם המלאכים יודעים את מחשבות 
  האדם?

  יב) ממני" (כב, יחידך את בנך את חשכת "ולא

     

   


  



 






  

 
   




          



         






       


    






  

    


    
  
          




  


     
   






 יש להקישחדשות לשיחות . 03-6171001ב'קול הלשון' בטל'  מאת הרב ראובן גולןשיחות מוסר והשקפה ופרשת השבוע להאזינו 
  ניתן להשיג את השיעורים והשיחות בעמדות המחשב של 'קול הלשון' ברחבי הארץ ובאתר 'קול הלשון' .1-1-2-48-1-1 [לא ברצף]

  
  
 מרים בת יוכבד רבין ע"ה  

 שלמה בן חיים סלימאן קרווה ז"ל
ויקטוריה בת ברטה לביא ע"ה

שמחה בת חונצה עזרי ע"ה
 ורדה בת סאלם מועלם ע"ה

 מסעודה בת פורטונה דמרי ע"ה

 רחל בת אסתר שטרית ע"ה 
 שלום בן יפת אברהם ז"ל 
 מסעודה בת יוסף גהלי ע"ה

 ר' עמרם בן חסיבה ז"ל ♦ חנה בת מרים יצחק ע"ה♦גאולה בת רחל מעברי ע"ה♦חיים בן נעמי חנוךלעילוי נשמת 


