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 אדר תשע"ז208 גליון

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

 החודש- פרשת ויקהל פקודי
          
        
      


         


... הכסא החשמלי בב"ד של מעלה-מרן הגרע"י
( ג,"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" )לה

          

       
  
           
          
         
           
         
            
     
          
         

           



כיצד הגיב ה'פרי מגדים' כשאשתו ביזתה אותו
? באמצע השיעור לעיני תלמידיו הרבים
("לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" )שם


      

           

          

          
           
         
           

עידו בן אסתר דהרי ז"ל
רמי בן וואסינה כחלון ע"י ר' יוסף רחמים
משה בן טאוס ז"ל ע"י יהונתן נתן

...מכונית ה'רולס רויס' של שלמה המלך
 על השדים שבנו את הכותל המערבי,וגם
( ב,"ששת ימים תעשה מלאכה" )לה

 

         
          
    
          

          
          
             
           

     
     
       
  

         
       
           

           
       

        

           
           

         
            

            

       
     
           
       
         
            
          
           


ראובן יעקב בן לבנה הודיה קלדרון ז"ל
אהרון בן אברהם כהן ז"ל
מרגלית בת שמחה עמר 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

          
       


ההברקה הנפלאה של הגר"ח קניבסקי אודות
הראשונה שרואה את הרך הנולד
( כו,"וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים" )לה

        
          



         


           
         


? מדוע הקב"ה לא מחזיר את המשכון
( א,"אלה פקודי המשכן משכן העדות וגו'" )לח

         
           
          

          

          
         
           
        

        
          
          

        
          

           
    

          
   
           
         

          
          
 



          

           
          

            
          
   


          

           
          

         
          
             
           

          
            
 
           

          
           
         
       
         
           
          
         
          

         

      
         
         
        
          

     

          

          
          
        
         
        
        
        


03-6171001 ' או בטל,שיחות מוסר והשקפה על הפרשה מאת הרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון
16:40- השיחה המרכזית משודרת בשידור חי בקול הלשון ביום ה' ב.[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 מהאתר
לע"נ מרת כרמלה בת נור מונייצר ע"ה ע"י אחותה דינה עודי תח' ♦ מרת סופיה לוי בת
אברהם ע"ה ע"י בנה אלכסנדר לוי הי"ו ♦ מרת ג'ורגט פנינה נעמי בת לעיישה אוחנה ע"ה
לע"נ סעדה בת זיהרה שרה שלום ע"ה ♦ אשר בן שלמה יחיאל רוטנשטיין ז"ל ♦ יעקב בן רליה ושלום מרחום ז"ל ♦ משה בן לאה ז"ל ע"י שלום
לאה בת סימי ז'אנו ע"ה
שמשון בן סעדיה גדסי ז"ל
חיים בן חנה ושלום מחרבי ז"ל

יחיא בן דוד דארף ז"ל
גדעון בן רחל נעמן ז"ל
דניאל בן שמואל ורבקה אליהו

דוד בן נובה ארוך ז"ל
יעקב ניימר בן רחל ורפאל ז"ל
ישראל עיזאט בן טאוס וסונה סלמי ז"ל

