
 

  

  

  

    

        

  ! כנפיםאל תשכח את ה

  ישראל" (ט, א) ולזקני ולבניו לאהרן משה קרא השמיני ביום "ויהי

   


         



    





         


 
 

 
   


          

 


 


         



         

          
      



   


         
 
           

           

          





         
         




השיבוטא בשבת מרמזת לעתידו של דג אכילת 
  החזיר לעתיד לבוא

  לכם" (יא, ז) הוא טמא יגר לא גרה וגו' והוא פרסה מפריס כי החזיר "ואת










 






    
  




   


      

         
         



  


    

      
        



  חטיף בטעם דבר אחר...
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ô äô÷ùä éðéðôå òåáùä úùøôá ùøãå ïåéò èùå ç÷ìøñåî 

úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"ò ì"åé, íéðééåöî íéëøáàì íåé éììåëå úåðáøìå äàøåäì ùøãî éúá 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

:ì"àåã 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

  שמיניפרשת
 זתשע" ניסן  211גליון   ו"יאיר שלומי הי'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע לזכר העלון מוקדש

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

 שלום בן יחיא ויהודית שלומי ז"ל
 ליליאן בת אלגרה ע"ה ע"י כהן
 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה

 אהרון בן יחיא מעברי ז"ל
 ברוד בת חסן והב ע"ה 

 יחזקאל בן יוכבד אביגיל אבשקר ז"ל



 

 

סעידו בן חביבה  ♦ אמנון לימואי שליט"א הגאון הגדול רביי נכדו "אברהם בן יעקב לימואי ז"ל עלע"נ 
 י בנו ה"ה אבנר הי"ו"עמוס בן מבורך ומיסא ז"ל ע♦' שלום מאזוז הי"וז"ל ע"י ר




 
 

         








 

  ? או לידה מחדש "איפוס"טבילה במקוה, 

  טהור" (יא, לו) יהיה מים מקוה ובור מעין "אך


           

     



           




      





    


    



       

      








   





        

        
         

        


  
          




     
         






פור ינמנעה מלאכול ביום כהגרע"י אמו של מרן 
  גדול הדורשבנה יהיה בהיותה מעוברת וזכתה 

 לא אשר החיה ובין הנאכלת החיה ובין הטהור ובין הטמא בין "להבדיל
  יא, מז) תאכל" (ויקרא


  

  




      

    





  


  





         


   
        

 



             

           


       



          

        
    







           

         
       

        


   6171001-03טל' ב ואהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון, את ממוסר והשקפה על הפרשה שיחות 
בסיום השיחה [ 16:40-יום ה' בב בשידור חי בקול הלשוןהשיחה המרכזית משודרת  .]1-1והקש  * ואמור את שם המרצה8. או 1-1-48-2-1-1הקש [

  rg5740@gmail.com -. לקבלת העלון שלח הודעה לניתן להורידה לאחר כמה דקות מהאתר]

        

 אמיר בן אמירה יוסף ז"ל 
 יעקב בן רבקה נסכה יעקבי ז"ל 
חיים בן חנה ושלום מחרבי ז"ל

נעמן ז"לן בן רחלגדעו
 לאה בת סימי ז'אנו ע"ה 

 דניאל בן שמואל ורבקה אליהו ז"ל

 מאיר בן עובדיה צנעני ז"ל 
 שמשון בן סעדיה גדסי ז"ל 
 זוהרה בת סולטנה בוגנים ע"ה

 אברהם ברי בן רחל עסיס ז"ל ♦ רחל בת וג'יעה חסון ע"ה♦סלמון בן יונה משמור ז"ל ע"י בנו ר' מאיר ♦ לוי בן טהרר אליצור ז"ללע"נ


