
 

  

  

  

  

משפטיםפרשת 
 והאדם, אדם נעשו שלא מרוצים והחמור הכלב
  מלאך נעשה שלא והכוכב, כוכב נעשה שלא

  לפניהם" (כא, א) תשים אשר המשפטים "ואלה

 





           

           
 

       



  





          



    
 




לבעלה "כנראה שללבנה יש  השיבההאשה 
  ..., וברחה לפני שקידשת אותה"יותר שכל ממני

  , ג)יצא" (כא בגפו יבוא בגפו "אם

           
          

       
         







             

          
   

 


       
      

 





       




    
    

          
          





          




         
   


           

          






ה"בנים" הממזרים חבטו בקבר אביהם כדי 
  שיגלה להם למי הוריש את נכסיו

  )טו, כא( יומת" מות ואמו אביו "ומכה




      


      
    




     
   

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' טשב 152גליון  י משפ' חסון הי"ו"יחיא זכריה בן אברהם חסון 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
 בת סרח ע"הצביה 

רחל בת ג'ריה אוזן ע"ה
 י גב' יאיר"הדס בת מלכה טוויל ע"ה ע

 חוואטי בן משה ווארדה ז"ל ע"י מאנע

 סוזן סולטנה בת שמחה ע"ה ע"י אדרי
 יצחק אפרים בן חנניה ז"ל ע"י נאה
 אברהם בן לאה שאלתיאל ז"ל



 

 






    





   

  



  
  


  





   

         
           








         


       

           
            



  ! בך אם קמת בבוקר סימן שהקב"ה מאמין

  לו" (כב, כה) תשיבנו השמש בא עד רעך שלמת תחבול חבול "אם


 



         

            


   




 





        






           
         



       

     
    

           
         


         

        


            




  0001תפילות ולא  1000

  ה' אלוהיכם" (כג, כה) את "ועבדתם

    


    
  

 




  
 




    
 


 

 





 
    
   




         


           


 



 úåãîòá ,ïìåâ ïáåàø áøä éøåòéùáå ,'ïåùìä ìå÷' '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  
  

שלמה סלימן בן חיים קרואני ז"ל
 שלמה בן תחייה אלפסי ז"ל

 י בנימין"חנה ז"ל ע שמואל בן

ימימה בת מרים גדסי ע"ה
 יוסף בן סעידה שאול ז"ל
דוד בן דוד דארף ז"ל

 מאיר בן צביה דגגה ז"ל
 גאלי בן מרים כהן ז"ל
 יוסף בן שרה ויטמן ז"ל

 באטה בת הילדה ע"ה ע"י רוזין ♦י אחיו ר' אמיר שרעבי הי"ו "גיל בן יעל ז"ל ע ♦ג'ייראן רבקה בת מלכה אליהו ע"ה ע"י ר' אליהו  ♦ ר' שמעון בן יחיא ולולוה זצ"ל לע"נ


