
 

  

  

  

  

שקלים -ויקהל פרשת 
  הרב שהיה נעשה גבוה יותר בכניסת השבת

  )ב-לה, א(קודש"  לכם יהיה השביעי וגו' וביום משה "ויקהל




         
 

  



 
 


  











          




מדוע לדעת המהר"ל יש לבקש מחילה מחבירו 
  ? במוצאי יום הכפורים ולא בערב הצום

  ג)- השבת" (לה, א ביום מושבותיכם בכל אש תבערו וגו', לא משה "ויקהל





     


     


        

        




   



 

  











        
 





  


   






    

   


          
          
         



  ? יותר האיש או האשה ונבון מי חכם

  טוו" (לה, כה) בידיה לב חכמת אשה "וכל

   


          
       

   
       

         

 

  
      

         


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' אדר א' 156גליון  שלומי הי"ויאיר ומרגלית וחתנהי בתה"בת זיהרה ומשה מעודה ע"ה עשרה נ "העלון מוקדש לע

סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦טאוס ז"ל  ר' שלמה בן

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

 ע"השרה בת מזל יגודיוב
 משה בן לאה ז"ל ע"י שלום
 אברהם בן נדרה ז"ל ע"י ג'רפי

 אהרון בן אברהם כהן ז"ל 
 אייל בן תמר ציונה אליהו ז"ל 
 שרית בת כרמלה רזיאל ע"ה



 

 

          


   
     





       


         



          



         




   
         





 




  ?מדוע נקראת המילדת "חכמה" 

  העזים" (לה, כו) את טוו בחכמה אותנה לבן נשא אשר הנשים "וכל

 
        





        


       


   
  

 
         

  
         




  ! בנות היענה שידעו לכוין לשם מצות המשכן

  (לו, א) "וגו' לעשות לדעת בהמה ותבונה ה' חכמה נתן "אשר

 


   

          



          





      








         


      


          



     



       

        
   


            



ותר לכהן להסתכל בדמות האשה יה מכיצד ה
  ? הנשקפת במראות הצובאות

  ח) נחושת" (לח, הכיור את "ויעש

      





      




       
 

  





    
     

    
  

         


          
        

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  

  

 יונה בת לולו אברהם ע"ה
 מרים בת רגינה גרון ע"ה 
 משה בן תמר פלד ז"ל

 י צבעוני"אלי בן ג'וליה ז"ל ע
 ע"ה יהודית בת סאלם נהרי 

מרגלית בת שמחה עמר ע"ה

 יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל 
 ימימה בת שמעה שלום ע"ה 

 י סלה"יוסף בן חביבה עזרן ז"ל ע

 אביתר בן יהודית מרחבי ז"ל ♦יעקב בן רליה ושלום מרחום ז"ל ♦ישראל עיזאט בן טאוס וסונה סלמי ז"ל ♦ ליזט בת פרנקה אוחיון ע"הלע"נ


