
 

  

  

  

    

        

סודו של הבחור שהתקשה לקום בבוקר ממיטתו 
  כל בני הישיבהחשף בפני נוהפסיד את הטיול 

  ה'" (טו, יא) באלים כהוכמ "מי


 

      
           

         
         

        


          
           





       

     









        
        

          
         

      
          

           


      



         
     




         



  
 

     


    
   
           







         






 

          




פארק שתק ולא הגיב למי שנישל  האברך מבורו
ואז אירע דבר שהדהים את כל  ,אותו ממקומו

  מתפללי בית הכנסת...

  ה'" (שם) באלים כמכה "מי

    


   


      


  
 



      

          
        




  
           








  



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

 שלחבפרשת

 חתשע" טבש  250גליון   בנה ר' ניסים חמאוי הי"וי"עמרת אדל בת רחל חמאוי ע"הלע"נ  העלון מוקדש

סרח בת רחמה ע"ה ♦ר' בנימין בן סלחה ז"ל לע"נ
 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' אבידן אברהם הי"וי"עמסעוד בן יוסף
 ד בן ג'ינה מאזוז ז"ל יעמערבי ס

 יאש ז"ליעחיים בן אסתר 

  יעבץ ז"ל הרב עובדיה בן יעקב ושמעה
 ייב ז"ל יששכר בן מזל ורפאל בנג

 רחמים בן פרחה רוצ'ס ז"ל



 

 

           
            




           


          


   

          





          




          
         






העשיר רץ לביתו של ו ,כל הספינות בנמל טבעו
  שמעון שקופ ו"התלונן" על בני הישיבה... 'ר

  ברפידים" (יז, ח) ישראל עם וילחם עמלק "ויבוא


  


         

          



          








     




         
       










 
          





  
   








            
         








         

         

         




         
     


           

  
          




           
        


            


          

  
        

 


    

  

      

  ♦בתו הגב' יששכר תח'  י"ע שמעון בן מוסא כורש ז"ל
 ♦ הי"ו בנו הרב יצחק שמעוני"י עיהודה בן רבקה ז"ל 

  ♦ הרב נעמן אליהו י"עמיסודי מסעודה בת פרחה ע"ה  
רחמים בן יעקב אמנו ז"ל♦זרוק אברהם הי"ו 'ר י"מנטה מרגלית בת רזולה ע"ה ע

 ז"ל  אליהו בן רחל חלפון
 רחל בת ג'ולי כמונה חלפון ע"ה 
 אברהם בן חממה קרואני ז"ל

 בתה הגב' סלמי תח' י"ערחל בת צ'לחה מעברי ע"ה
 נכדו אהוד פיקל הי"ו  י"עשמעון בן דוד ז"ל 

 מרים בת שרה פיקל ע"ה

 רי ע"היעחממה בת אהרון ש
 קמינסקי  י"עאלכסנדר בן גאלינה טודרין ז"ל 

 שער י"עה ע"ה מסעודה בת שמח







 















