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 מרחשון ה' תשע"ז190 גליון

 הוקדש ע"י משפ' חנוך,העלון מוקדש לעילוי נשמת חיים בן נעמי ז"ל

פרשת וירא
? האם המלאכים יודעים לדבר בשפה הערבית

...הימים שלא יתביישו בך

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

( ב,"וירא וירץ לקראתם" )יח

        


        
           

     


           
           
            
        
          
          

 
         

          
          

          
  
         

          
        



              
        
          
        



 
          

          
            
          
           

         
           
             
  

  

           

   
          
          





         
          
         
        
           

ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה
שמחה בת שרה אליאס ז"ל ע"י איתח
יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל ע"י בריגה

השינה שהמיטה אסון על חתניו של לוט
 ויהי,'"וידבר אל חתניו לוקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מן המקום הזה וגו
( יד,כמצחק בעיני חתניו" )יט
           
          

         
           
             

          
    

            
            
              
            


יסמין שושנה בלקיס ע"ה ע"י כהן
מרים בת יהודית סוזאנה ע"ה
הילה בת פאני יצחק 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

               


          
          
         
          
 

             

   
             
              


         
          
           
 




          
 

         

 
          


           
          
          
           
          

         
          
          

          
          
            
          
           
 
        
    
            


         


          
           


          
             
         


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


          
          
        

  
         
          

         

 
         
           
           
          


 דולר ובנים שידעו רק לקבל מאבא ולא25 על
...להעניק עבורו
( יז,"המלט על נפשך אל תביט אחריך" )יט
  
         

           

         
         

           
             



 השיעור המרכזי.[1-1-2-48-1-1  ]הקש03-6171001 ' ובטל,שיחות חיזוק והשקפה מהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון
rg5740@gmail.com - לקבלת העלון מדי שבוע שלח הודעה ל. ובשידור חי בקול הלשון,16:45 נמסר ביום ה' בשעה
 



 


לע"נ חנה בת מרים כפיר ע"ה ♦ גאולה בת רחל מעברי ע"ה ♦ ישעיהו בן סלימאן סטחי ז"ל ♦ אברהם בן גורג'יה ז"ל ע"י סלה
זוהרה בת סולטנה בוגנים ע"ה ע"י הארוש
בניטה בת כמונה חדד ע"ה ע"י הארוש
שמשון בן סעדיה גדסי ז"ל

רותי בת שמעה ע"ה ע"י ר' רחמים יוסף
חנה בת שלמה שרעבי ע"ה
לאה בת סימי ז'אנו ע"ה

ימימה בת שמעה שלום ע"ה
ישראל בן חיים קעטבי ז"ל
יחזקאל בן יוכבד אביגיל אבשקר ז"ל



