
 

  

  

  

  

נשאפרשת 
על לילית הנזרקת זמירות השבת כאבן 

  ומחלת...

  עבודה" (ד, מז) עבודת לעבוד הבא "כל

    


      


        


   
          
       
         


         
          
        
          

       

         
         


  

        


    



          


       
         

         





  ? מה קודם למה, שלום בית או כיבוד הורים

  המרים" (ה, כג) מי אל ומחה בספר הכהן האלה האלות את "וכתב


 








   
    








          

  
           


   

         
        

  
     
















 












     

         
         

           
 
        




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' סיון 168גליון י בנה ר' מאיר משמור הי"ו"מרת רבקה בת מרים ע"ה ע נ"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

 חיים בן חנה ושלום מחרבי ז"ל
 דוד בן אסתר מזרחי ז"ל

 שושנה שמעה בת סעדה בר כוכבא ע"ה

 שלום בן שמחה פרץ ז"ל
 שבע אליהו ע"ה-ברכה בת בת

 משה בן רג'ינה לביא ז"ל



 

 

          


  על שמחה ועצבות של כהן רווק

  ישראל" (ו, כג) בני את תברכו "כה





      

      


   


         





         
         

   


         
   



         





          
         
           

  
           

  


   
     



   


 


      

          



   

      
       

       


     





         
         




   
        

      


  
 



  מי שומר עלינו, הבנים או הבנות ?

  וישמרך" (ו, כד)' ה "יברכך

       
   











      








           


          
         

 
         


         
         





            
           


         









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  

  

שמואל חי חיים בן חנה ז"ל ע"י רחמים
 ימימה בת דוד כוכבי ע"ה 

מזל בת סאלם וחביבה כברה ע"ה

ימימה בת דוד כוכבי ע"ה
 מסעוד בן עז'יזה שושן ז"ל
חנינה בת עז'יזה שושן ע"ה

 שולמית בת מוזלי שרעבי ע"ה
 זוהרה בת סולטנה בוגנים ע"ה 
 בניטה בת כמונה חדד ע"ה

 שלום בן מנחם סעיד ז"ל ♦ אברהם בן אסתר אניג'ר ז"ל♦ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה♦יוסף שלום בן שודיא ז"ל ע"י שלוםלע"נ


