
 

  

  

  

  

פרה - שמיניפרשת 
  " בדרך למעלה !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...


          



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' 'באדר  160גליון  י בתה וחתנה מרגלית ויאיר שלומי הי"ו"שרה בת זיהרה ומשה מעודה ע"ה 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

 עליזה בת חנה אלול ע"ה
 יעקב בן רליה ושלום מרחום ז"ל
 אברהם בן יהודית ז"ל ע"י דהרי

 הלן בת סול עמר ע"ה
 ליזט בת פרנקה אוחיון ע"ה 

 ישראל עיזאט בן טאוס וסונה סלמי ז"ל



 

 

    
       




 
 

         









 

  ? או לידה מחדש "איפוס"טבילה במקוה, 

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


            

     



           

        
        

       
    



    


    




       
       





          





    





        

        
         

        

  

         




     
        







פור ינמנעה מלאכול ביום כ הגרע"יאמו של מרן 
  גדול הדור נה יהיהבשבהיותה מעוברת וזכתה 

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


  

  




      

   





  


  





         


   
        

 



             
           


       



          

        
    






           

         
       

        


áå ,'ïåùìä ìå÷' úåãîòá ,ïìåâ ïáåàø áøä éøåòéù 'ìè03-6171001 ] ù÷ä1-1-2-48-1-1[ .'ïåùìä ìå÷' øúàáå ,  
ì äòãåä çìù äöåôúä úîéùøì úåôøèöä åà úåøòäå úåáåâúì- rg5740@gmail.com  

  

 יוסף בן חביבה עזרן ז"ל 
 רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה 

 סלמון בן יונה ז"ל משמור

יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל
 אורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה

ישראל בן חיים קעטבי ז"ל

 עזרא בן טלה אליאסי ז"ל
 שמחה בת שרה אליאס ז"ל 

 יונה חי דוד פדלון בן רינה פלד ז"ל

 מרים בת טאוס אליאס ע"ה ♦פטר בן ארנולד דודידזון ז"ל ♦משה בן לאה ז"ל ע"י שלום♦עזרי בן שרה ושלמה גדסי ז"ללע"נ


