
 

  

  

  

  

חקרפרשת 

  ...מהכבוד אך הוא השיג אותך? ברחת
  )א" (טז, ויקח קרח"








    


 


          


      



            

     



    

           


  


 

    






   
          


    






           



חידושו הנפלא של השל"ה הקד' בענין 
  נשיאי העדה

  שם" (טז, ב) אנשי מועד קריאי עדה נשיאי ומאתים "חמישים



 







         


  

         
         


     




   



   
 




      
           




        



        




   
    




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" תמוז  119גליון  יאיר בן יעקוטה עידן ז"ל ע"י בניולעילוי 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

 ר' אברהם בן רחל אריאל ז"ל
 כדיה בת יוסף אברהמס ע"ה

 ז"ל קינן בן לאוזה קעטבי

 יחיא בן כדיה בוני ז"ל
 שלמה סליימן בן והב בסל ז"ל
 יהודה בן שמעה חממי ז"ל



 

 

  הורסת... אשה בונה, אשה
 האדם כל ואת בתיהם ואת אתם ותבלע פיה את הארץ "ותפתח

  הרכוש" (טז, לב) כל ואת לקרח אשר

         
   










        





  


    






        





       


           

     
       


  

 
   


 
  



   



 




         

       




  וצרו...הגולם קם על י
(שם)"ואת כל הרכוש" 



    







 

            






  



  היכן פתח הגהינם?
  שאולה" (טז, לג) חיים להם אשר וכל הם "וירדו


 


     
  




  
          





   



    

      

       


     


    






 úùøô ìò ïìåâ ïáåàø áøä éøåòéùå úåçéù ,'äøåú ìù äøàá' úåøöåàì äðæàäì úåéåøùôà ïååâî äúòî
 éáçø ìëá 'ïåùìä ìå÷' úåãîòá .øñåîå äô÷ùä òåáùäá åà ,õøàä 'ìè03-6171001 ]ù÷ä 1-1-2-48-1-1[.  ïëå

.'ïåùìä ìå÷' øúàá ì"åç éáùåúì   
  

ì äòãåä åçìù äöåôúä úîéùøì úåôøèöä åà ,ïåìòá áúëðä ìò úåøòäå úåøàä úåáåâúì- rg5740@gmail.com   
  

  

 סלמון בן יונה משמור ז"ל 
 לאה בת סלמה ע"ה 

אסתר אושרת בת תלעת כהן ע"ה

מזל בת שרה לוי ע"ה
 ברק בן רחל צברי ז"ל

רחמים בן פרחה ז"ל ע"י רוצס

 מרים בת סעדיה ע"ה אהרוני
 גוילי ז"לעמוס בן רחל 

 באטה בת הילדה ע"ה ע"י רוזין

 רחל בת שרה אליצור ע"ה ♦ יהודה בן אברהם שרעבי ז"ל♦עמישדי בן פלטיאל ורזולה זרוק ז"ל♦מרים בת צפורה שלום ע"הלע"נ


