
 

  

  

  

  

אמורפרשת 
  של מלך ? רמוןבית כלא או אמו חינוך הבנים, כ

  יצא" (כא, יב) לא המקדש "ומן





    


     


       
        







    
   

           
         


        

  

        





   




 


  שבירת רגל ? תמגרממה נ

  אלהיו" (כא, יז) לחם להקריב יקרב לא מום בו יהיה אשר מזרעך "איש

           





 


 




   

        

           
            

     



          
        

     
           


         

      

    





    

          
  

       



  מדוע נתחדש בדורנו ניתוח להסרת משקפיים ?

  ה'" (כא, כא) אשי את להקריב יגש לא אהרן מזרע מום בו אשר איש "כל

       
   

 


      










  

            


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  

 ותשע" ה' אייר 164גליון  י בנו הרב מיכאל סעדה שליט"א"סעדיה סעיד בן סאלם סעדה ז"ל ענ "העלון מוקדש לע

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

 ע"י רחלי כהןאסתר בת פהימה ע"ה
 בת מחו לביא ע"ה רג'ינה

 רחמים חי בן פינה לביא ז"ל

 אהרון בן טובה אשר ז"ל ע"י חיים כהן
 משה בן יחיא עוזרי ז"ל

י בתה יסכה "יאירה בת שרה לוי ע"ה ע



 

 

   
 









  



   

   
    

 


   


         
          

          
         



  פארשלאפן" ברען נישט א "מיט

  הטהור" (כד, ו) השלחן על המערכת שש מערכות שתים אותם "ושמת

    

   


  







          




       










 
     

     



         






  







          

           
        

    
           




      



          


          


 









המבחן המסתורי שהיה עובר כל יהודי שראה 
  לחם הפניםאת 

  י) ישראלית וגו'" (כד, אשה בן "ויצא
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 מאיר בן ססיה סופר ז"ל
 מאיר בן תמו ביטון ז"ל

סלח נג'י בן גורג'יה ז"ל ע"י סלה

 סלחה בת לוי כמוס טביב ע"ה
 ת חיים קעטבי ע"הרחל ב

יחיא בן סלימאן בשארי ז"ל

  אברהם בן משה ז"ל ע"י קפאח
  יאיר בן כדיה יעבץ ז"ל

 סטה צילה בת אסתר אניג'ר ע"ה

 רחל בת חיה ורשבסקי ע"ה ♦יפת בן שלמה ושרה גדסי ז"ל ♦יונה בת שמעה מרחום ע"ה♦זכריה בן מרים מזרחי ז"ללע"נ


