
 

  

  

  

  

כי תשאפרשת 
  ...רבינו עובדיה יוסףמבחני ה'בגרות' של 

  ישראל" (ל, יב) בני ראש את תשא "כי

            
          











         
      





   


     




           






          


            

          
          





     

      
          


         

     



 

  




         


  




  , זה משתלם...לך לאסוף צדקה
  " (שם)'לה נפשו כפר איש ונתנו לפקודיהם ישראל בני ראש את תשא "כי

   
 


 
          


     

          






     

           
          


  

      
 


     
  


   


 





    


   




?  אין האדם שוכח את מה שלמד בוש מהו היום
  ? בשבוע האש רותחת יותר שעה וובאיז
  שבתון" (לא, טו) שבת השביעי וביום מלאכה יעשה ימים "ששת

  
          

           

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"אדר   105 גליון ליזט בת פרנקה אוחיון ע"הלעילוי 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

  רפאל בן אסתר פרגי ז"ל
  ז"ל יששכר בן מזל ורפאל בנגייב

  סלם אהרון בן בדרה לוי ז"ל

  משה בן לאה שלום ז"ל
  סעדה בת עלייה אלפסי ע"ה
  פטר בן ארנולד רוזין ז"ל



 

 


      

          
           

  



           


         


      


           

     


 
 
          

    


     
         

    




  עזרה ראשונה מהנשמה היתירה...
  וינפש" (לא, יז) שבת השביעי "וביום




    





   


           

      


    

     


         
       

  
 



מי היו שתי הנשים שעליהן  -"סודו של מרן"
  ? מרן הגרע"י שרק בזכותן גדל בתורה העיד

נשיכם" (לב, ב) באזני אשר הזהב נזמי "פרקו

   
 

      

     

 





          
           

            
   

  


 


           






      

 
        

      
   

        


   


            



  

  


          

           
          

  








  באיזה לילה מצוה גדולה להיות ב... גאוה ?
  )יח תשמור וגו'" (לד, המצות חג לך. את תעשה לא מסכה "אלוהי


         




 

        



  

            


  
î äúòî äô÷ùä òåáùä úùøô ìò ïìåâ ïáåàø áøä éøåòéùå úåçéù ,'äøåú ìù äøàá' úåøöåàì äðæàäì úåéåøùôà ïååâ

á 'ïåùìä ìå÷' úåãîòá .øñåîå ìëá åà õøàä éáçø 'ìè03-6171001 ]ù÷ä 1-1-2-48-1-1[ ..'ïåùìä ìå÷' øúàá ì"åç éáùåúì ïëå  
 úåôøèöä åà ,ïåìòá áúëðä ìò úåøòäå úåøàä úåáåâúìì äòãåä åçìù äöåôúä úîéùøì- rg5740@gmail.com   

  

  פואד בן פרחה חילייהו ז"ל
  חיים בן שמואל הרמן ז"ל
  אדיזוי בת מזל שמלוב ע"ה

  מכלוף בן יצחק ורחל שמעוני ז"ל
  מרים בת סאלם שררה ע"ה
נעמי בת חוה שלום ע"ה

  שמעה בת עפיה בוני ע"ה
  פנחס זליג בן יהודה וייס ז"ל
 חנה בת פרחה בנו ע"ה

 מרים בת טאוס אליאסי ע"ה ♦שרה בת זיהרה ומשה מעודה ע"ה  ♦ הגב' רוזין י"באטה בת הילדה ע"ה ע ♦ עזרי בן שרה ושלמה גדסי ז"ל לעילוי נשמת


