
 

  

  

  

  

והצתפרשת 
מטשעבין את המנהג  מדוע ביטל אביו של הגאון

  שרב העיר הולך ל"שלום זכר"...

  למאור להעלות נר תמיד" (כז, כ) כתית זך זית שמן אליך "ויקחו


    

  
        




      
     

          
   




      


   
          




  
       

  

           

 





        

   


     


   




  


       







  "כובע שראה את ר' חיים עוזר לא מחליפים מהר"

  ולתפארת" (כח, ב) לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי "ועשית

          
        

   
     




     



   
       







         
         

             






         


         








         







 רבנים אך ישיבות, ראשי 150 בישיבה לי "יש
  לי" אין התורה מקצועות בכל שיוכלו לפסוק

  חכמה וגו'" (כח, ג) רוח מילאתיו אשר לב חכמי כל אל תדבר "ואתה

       


בארה של תורה
 äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø áøä úàî♦  é"ò ì"åé é"òù íéðééåöîä íéøòù ììåëúåáåçø äøåú éëøã úåãñåî 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

öåôú úîéùøì ì"àåã:ä 

 rg5740@gmail.com  

 ותשע"ה' אדר א' 154גליון  ראש כולל דרכי תורהי בנה הרה"ג אמנון לימואי שליט"א"פרי בת תאג'ה 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

ז"לדוד בן דוד דארף
 פואד בן פרחה ז"ל ע"י חילייהו
 מיכאל בן סופייה הררי ז"ל

 מנחם צבי בן שרה ז"ל ע"י פרש
 מרגלית בת חוה ע"ה ע"י פרש
 דוד בן שרה ז"ל ע"י פרש



 

 

 
   




           




      


  


         

      
     


  

          






 


      
 


 







 
 




  יוסף הגנן והמלאך עם החלוק חסר השפה

  יהיה" (כח, ח) ממנו כמעשהו עליו אשר אפודתו "וחשב

         










        
          

 



 
 



 

 
  







 

 
  
 






 

  






  


    
          

      
 




         
   

       


אם היה משה אומר מילה לסלע היתה שתיקה 
  בתרי...

  סביב" (כח, לג) בתוכם זהב ופעמוניוגו'  תכלת רימוני שוליו על "ועשית


    







 


 
 


   

       


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

  

 סולטנה בת זינה ברנע ע"ה 
 י בוזגלו "בדה בת פרסידה ע"ה ע

 יעקב בן זוהרה אבוחצירא ז"ל

יוסף בן רחמה כהן ז"ל
 אברהם כהן ז"ל משה בן

אהרון בן אברהם כהן ז"ל

 אורה עישה בת ביחה פריחה סיבוני ע"ה 
 י סלה "אברהם בן מרים ז"ל ע

 אדל בת רחל חמאוי ע"ה

 נעמי (קינה) בת נאזדרה קישכאנם ע"ה ♦יוסף בן סעידה ז"ל שאול ♦אברהם בן חיים אלנדאף ז"ל ♦ סלים בן ברוך כהן ז"ללע"נ


