
 

  

  

  

  

המתרופרשת 
  ! עשה סייג וזכה לעולם הבא

  בתוכם" (כה, ח) ושכנתי מקדש לי "ועשו

   
        

          









      


          








           
         

 
  
           



הישיבות  -החזון אישהנוקבת של  וביקורת
  ! מעוניינות רק ש"העסק ילך" ותו לא

  זהב" (כה, יח) כרובים שנים "ועשית

  

 
     





      





    

         


    

    



 







  


 




     

        
           
         


         

         
        

        
      

     
         
      






           
           

          
          



  מקומו של היופי בעבודת ה'

 צידי על סרוח יהיה האהל יריעות באורך בעודף מזה והאמה מזה אמה"וה
  לכסותו" (כו, יג) ומזה מזה המשכן


 


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' 153גליון  י בנו ר' דוד סלמי הי"ו"יצחק בן טאוס סלמי 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

דוד בן דוד דארף ז"ל
 מנחם צבי בן שרה ז"ל ע"י פרש

 הרצל בן ברטה מזין ז"ל

  חנמנג'אן קישכנאם ז"לאמיר בן 
 נהית בת פרי מוסאי ע"ה

 ימימה בת שמעה שלום ע"ה



 

 


     

 

     






   
       








   


  



  


 









     

        
  

 
        


         

       



     
   







  ? האם ירדו גשמים על ישראל במדבר

 תחשים עורות ומכסה מאדמים םיאיל עורות לאהל מכסה "ועשית
  מלמעלה" (כו, יד)




 
      




    




   
           



      


      
      


       

         
     


          




      
        


     


          


   


   

  נכנס משה למשכן למרות גובה קומתו ?כיצד 

  הקרש" (כו, טז) אורך אמות "עשר

        


 
         


 

















  
          

 





 



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

  

 חביב בן אסתר וחיים עטר ז"ל
 סלמון בן יונה ז"ל משמור

 יעקב בן רבקה נסכה דוד ז"ל

 רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה
 לאה בת מרים גרון ע"ה
אברהם בן לאה גרון ז"ל

 אדל בת רחל חמאוי ע"ה
 אליאס ז"ל שמחה בת שרה 

 ז"ל יצחק בן ריקה בן סימון

 יוסף בן חביבה עזרן ז"ל ♦ פרי בת תאג'ה לימואי ע"ה♦עזרא בן טלה אליאסי ז"ל♦משה בן אברהם כהן ז"ללע"נ


