
 

  

  

  

    

        

מוכנה  אך לא היתה שעות 48האשה צמה 
  לקבל על עצמה כיסוי ראש

  וחיה" (א, טז) היא בת ואם אותו והמיתן הוא בן אם האבנים, על "וראיתן


     





          





        



        


           

          


      
   

   


        





          



         


        

 



         


          
    

    
         

         





         
        


         
 

 
         




הרב גרוסמן דפק על דלתו של איש העולם 
התחתון ואמר לו "יקירי, הנה המפתחות, 

  המשאית מחכה לך למטה!"...

  בסבלותם" (ב, יא) "וירא




 


          


      




    

          
         




         



     
     

          
       





           

בארה של תורה
ô äô÷ùä éðéðôå òåáùä úùøôá ùøãå ïåéò èùå ç÷ìøñåî ïìåâ ïáåàø áøä é"ò êøòðå áúëð / 

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

 :úëøòîä úáåúë 

úåáåçø-  äðâää56/5  

ìè'- 08-9744220  

ì"àåã  úìá÷å úåøòäì 

éãî ïåìòä òåáù: 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 תושמפרשת
 חתשע" טבת  247גליון   י ילדיו דוד ורחל פדילה הי"ו"ישראל פרמין בן אברהם ז"ל עלע"נ  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

 עליה בת סעדה ז'אנו ע"ה
 י גניש "מרים בת חסיבה ע"ה ע

 אברהם בן סולטנה דמרי ע"ה

 משה בן חלימה וסאלם ג'מיל ז"ל 
 שארל בן דונה מיארה ז"ל 

 י מור יוסף"דליה בת רחל ע"ה ע



 

 

  


     


   






   





         



           


         


        

          
 

וכשהסיר את  ,"אנא כלילי" אמר הערבי מחברון
  המסתורי תגלה סודוהה"לאפה" מראשו 

הזה" (ג, יב) ההר על האלהים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

         
    




   



          

        



    







           


           
          
           





           




      
         


   


       




            


          
    


           


     




          
          


      



          

   




 


 


  
  

    

  

    

  

  

  

 ♦י נכדו ר' אילן רוקח הי"ו "הרב חוואטו יצחק בן יהודה לוזון ז"ל ע      
 ♦י בנה ר' אילן רוקח הי"ו "מרים בת מנטינה ע"ה ע

♦ י בנו ר' מאיר הי"ו"שלום בן תריה עקיבא ז"ל ע

 שמואל בן שלמה ובנת ז"ל
  לאה בת מרים שמש ע"ה
 חיזקיה בן מזל אלוני ז"ל

יעקב בן רחל אבגי ז"ל
 י דהן "אברהם בן ורבקה פינטו ז"ל ע
יוסף בן עליה גבאי ז"ל

 י כוכבי "ע סעדה בת יוסף ונעמה זנדני ע"ה
 י צברי "ע רימונה בת רחל ע"ה

 נג'מה כוכבה בת דוד שלום ע"ה






 















