
 

  

  

  

    

        

האדם בוחר לפני לידתו האם יהיה יפה או 
  מכוער, וכן גבוה או נמוך

  בה" (כא, ב) וחשקת תואר יפת אשת בשביה "וראית

  


   
   


  


  





          



        

  

          





       




 


    


      

        
            














   


  סורר ומורה? אמדוע נער ירושלמי לעולם לא יה

  יח) ומורה" (כא, סורר בן לאיש יהיה "כי

  
      

           





  ת יש דין "סורר ומורה" ?נום בבאה

  שם)ומורה" ( סורר "בן

  
 
 




  


    




  אל תשכח את האלוף
  חטא" (כא, כב) באיש יהיה "וכי





       

     


            



        


 




         


   


בארה של תורה
ô äô÷ùä éðéðôå òåáùä úùøôá ùøãå ïåéò èùå ç÷ìøñåî ïìåâ ïáåàø áøä é"ò êøòðå áúëð / 

úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"ò ì"åé, íéðééåöî íéëøáàì íåé éììåëå úåðáøìå äàøåäì ùøãî éúá 

 :úëøòîä úáåúë 

úåáåçø-  äðâää56/5  

ìè'- 08-9744220  

ì"àåã  úåôøèöäå úåøòäì

òåáù éãî ïåìòä úìá÷ì: 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 כי תצאפרשת

 זתשע" אלול  231גליון   ו"הי אבשקר ,צנעני ,חנוך'משפע"יה"עאבשקרמריםבתאביגיל לעילוי נשמת יוכבדהעלון מוקדש

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

  ו"הי יאיר'רנכדהי"עה"ערחלבתסוליקה
 ל"ז מן'תורג עישה בן אליהו
 ה"ע עבדו נעימה בת סעידה

  ה"ע גדסי דוד בת זוהרה שרה
  ל"ז ולאה יוסף בן זץ מנס
 ל"ז ואזאנה פריחה בן רחמים



 

 

הגר"ח קניבסקי שלח בטעות את המקור 
  במכילתא לזוג שעמדו להתגרש...

  ב)-(כד, אאחר"  לאיש והיתה "וכתב לה ספר כריתות וגו', והלכה

           
           
           

         
 
         
         
           



           
         

         
          
  


       


        
           
           

 
    


          


             
        





       
  





          


           
          

 




  ? "גט" על מה ולמה

  מביתו" (כד, ג) ושלחה בידה ונתן כריתות ספר לה "וכתב

  
 







   
 




 




  






  

  

  
           

  

          

    

  

  

  

  

    

    









        


        
      






 





...úå÷éúîä ,ñ'òãîåìä ,ïòâééèùä ,àúåøáçä ,àøîâä

 ÷ôøúî äúàù úåôå÷úå íéîé êì íéøéëæîù íéâùåî ùé.äâøòá íåéä ãò íäéìò
ì ,íùì øåæçì éãë äáøä ïúåð úééää ìëé.íéãçà íéòâøì åìå ,äøåúä ìå÷á äîåää

úéá êà ,êúçôùî úà ñðøôì éãë ùøãîä úéá úà úáæò íéðåù íéöåìéà úîçî
íðéà íää íéîéì íéòåâòâäå ,íù øúåð ïééãò êáì ...êúåà áæò àì íìåòî ùøãîä

îöòì çéèáî ãéîú äúàå .íéôøî.íòô åîë ÷åéãá ,íùì øåæçú ãåò ãçà íåéù ê
...äæä "ìåìà"á äø÷é äæ éìåà ,éìåàå 

 ,íéãáåò íéëøáà ìù úùáåâîå úøçáåî äöåá÷ì óøèöäì ïîæåî êðä !ø÷é äøåú ïá
 ùåãâå àìî ùøãî úéá :úàæ ïééîãì äñð .àúåøáçá àøîâ áøò éãî íéãîåìä
 .úùôéçù åîë ÷åéãá ,êìù äîøá ,êìù ïåðâñá ,êìù ùàøá íìåëù íéãîåìá 

 åéùëò àì íàå ,úéöø ãéîúù ïëéäì øåæçì êìù úåðîãæää åæ?éúîéà 

íéèøôì íéôñåð íåùéøå:  ììåëä ùàø ïìåâ ïáåàø áøäá 'ìè4122172-050

[òåáùä éîéî ÷ìçá ÷ø ãåîìì ìåëé êðä íà íâ óúúùäì ïúéð] 

  ♦המנוח אהרון בן חיים הוד ז"ל 
  ♦מרת שרה בת שבע בת משה הוד ע"ה 

♦ ע"י עדי מן ע"ה שרה בת ברניה

  ל"ז קרוה סאלם בןחיים
 ה"ע קרוה חסן בת זוהרה
קרוה י"ע ה"ע נסרת בתשושנה

  כוכביי"על"זפרחהבןיעקב
 ' תח ישראל' גב י"ע ה"ע גילה בת אילנה

 'תחבנימין'גבי"עעליזהבןשמשון

 ל"ז שפילמן ובלומה יהודה בת אירן שרה
  ה"ע ישעיה) רינה( נה'ר בת נעמי

 ה"ע גוסנה בת) כדיה( שושנה

 ו"הי יחזקאל כהן' ר ע"י ה"ע חזנה בת מוזלי ♦ ו"הי רוקח לןאי' ר נכדה ע"י ה"ע רוקח מרים בת רחל ♦ 'תח חלפון מתנה' הגב בתו ע"י ל"ז מזרחי רחל בן יצחק








