
 

  

  

  

  

מדברבפרשת 
  התינוק בעל שני הראשים מבגדד

  א, ב) לגולגלותם" (במדבר זכר "כל

       
        


        
        

     



          
    


      

          
            




   
  


    


      


  

   



  

           
          





           





         


       



           




   


        
    



        

     
            

    
          
          





      
    





 

 


 


  




התשובה השלילית שקיבל הבחור עובדיה יוסף 
  מרעייתו לעתיד...





          

            


    

        
           

          



    



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' אייר 167גליון  י משפ' סלמי הי"ו"שלמה בן טאוס 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

 ימימה בת חיים כבתי ע"ה
 עזרא בן מיכאל רבין ז"ל

 אברהם ז"ל חיים בן סולימאן

 רבקה בת מרים משמור ע"ה 
 סלמון בן יונה משמור ז"ל
 תח' אברהם יהודה בן חסיבה כהן ז"ל



 

 

  
 








         
         
       

 
     
    
          


       

         
  







            







      


         


         

          
   

      
           
  

 


          


          
         

  




  האם הבכורים יהיו כהנים כשיבנה המקדש ?

 רחם פטר בכור כל תחת ישראל בני מתוך הלוים את לקחתי הנה "ואני
  ישראל" (ג, יב) מבני





 
        


 



 
 



        


    


   





    

    


 



  "דידן ודידן" בלב המדבר...

  צוה" (ג, טז) ה' כאשר פי על משה אותם "ויפקוד

 

 





    
          


   

 

     









  





 


  
        

         


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  

  

אברהם בן ליסה לאה פוגל ז"ל
 רבקה חמדה בת לאה תפארת ע"ה

 דוד בן אסתר מזרחי ז"ל

חזם בן שמחה בני ז"ל
 חנה בת שלמה שרעבי ע"ה 

 רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה

 י סלה "עזרן ז"ל ע יוסף בן חביבה
 י סלה"אברהם בן מרים ז"ל ע

 לאה בת מרים גרון ע"ה

 אברהם בן רחמה לימואי ז"ל ♦ אליהו בן מסעודה טובול ז"ל♦ רושבניטה בת כמונה חדד ע"ה ע"י ה♦ יחזקאל בן יוכבד אביגיל אבשקר ז"ללע"נ


