
 

  

  

  

  

שבת הגדול – וצפרשת 

  אימתי אב מתקנא בבנו ? –הגר"ח קניבסקי 
  )לאמר" (ו, ב בניו ואת אהרן את "צו

       


     
     

       


       



  




 
 


         
        

     


 
  



 



     
    

   



    

      



   






       



  


 


  


      
   


     

        








  שערי זריזות...
  (שם) אהרן" את "צו

  


      
 

         
        

    
 



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" ניסן  108גליון  ע"השרה בת זיהרה ומשה מעודהלעילוי נשמת מוקדש העלון

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

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

 פטר בן ארנולד רוזין ז"ל
 משה בן לאה שלום ז"ל 

 פואד בן פרחה חילייהו ז"ל 

 אדיזוי בת מזל שמלוב ע"ה 
 מכלוף בן יצחק ורחל שמעוני ז"ל

 שמעה בת עפיה בוני ע"ה



 

 

  חליפת 'בגיר' או יין לקידוש ?
  הדשן" (ו, ד) את והוציא אחרים בגדים ולבש בגדיו את "ופשט





  


      
   


       
         


 


        

















  ? יוסף עצמותשבו הונחו  כבשה עורמה קרה ל
  (ח, כט)למנה"  היה "מאיל המילואים למשה

   
 

        







       


   


  
 

  

 

 

 


    
  

  


   
    

   

       



     

          


       

    





     
 


  





     
  
  


       




á íâå ,ìàøùé õøàáàà ,äéìâðà ,ïøéäðéèðâøäøà ," ,úåôñåð úåðéãîå úôøö ,å÷éñ÷î ,äéâìá ,á éôìà
î íðåàîö úà íéååøî íéãåäé úåîù úà çéöðäì êúåøùôàá ùé úéìîñ äîåøúá .'äøåú ìù äøàá'

 :íéèøôì 'ìè .åìåë íìåòáå ìàøùé õøàá äøåúä øåà úà õéôäìå êéøé÷é08-9452903     
  

  

יעקב בן רליה ושלום מרחום ז"ל
 אברהם בן יהודית דהרי ז"ל 
 מיכאל בן סופייה הררי ז"ל

אהרון בן אברהם כהן ז"ל
 זוהרה בת תמר גוילי ע"ה 
לולו בת יעיש אברהם ע"ה

 הלן בת סול עמר ע"ה 
 ברטה בת סביחה מזין ע"ה

 ישראל עיזאט בן טאוס וסונה סלמי ז"ל

 שמחה בת דיינה נגאוקר ע"ה ♦ליזט בת פרנקה אוחיון ע"ה  ♦טאוס אליאסי ע"המרים בת♦עזרי בן שרה ושלמה גדסי ז"ל לעילוי נשמת


