
 

  

  

  

  

חיויפרשת 
  מהו הכבוד הגדול ביותר שהורים יכולים לקבל?

  בעיניו וגו'" (מח, יז) וירע אפרים ראש על ימינו יד אביו ישית כי יוסף "וירא

         
 




    



    





          

 


 
   
      

   

 
    

    
   

       
       








         

     
           

          
         
  

            




  חרבם וקשתם של בני הישיבות

  ובקשתי" (מח, כב) בחרבי האמורי מיד לקחתי שרא"

         
   



     
    

 


   


        
       

 


 





            






      

        
 




      
         


  
  

 
  


  עקת הדודאיםז

  גרם" (מט, יד) חמור "יששכר

    
     


   

  
 






        

   


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" טבת 146גליון  יניב בן גאולה ליבני הי"ו'ש לחברנו ר"העלון מוקדש לרפו

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

 מזל סעידה בת יעקב קעטבי ע"ה
 בן מזל אלוני ז"ל חיזקיה

 יעקב בן רחל אבגי ז"ל

 נג'מה כוכבה בת דוד שלום ע"ה
 ימנה בת סעדה אלפסי ע"ה
 חנה בת ידידיה אהרון ע"ה



 

 

יבוא לאשר בן יעקב שקוראים לגהינום  יורדיםה
  לחלץ אותם

  מלך" (מט, כ) מעדני יתן והוא לחמו שמנה "מאשר

      
  
  



  
         


         

           
          

           



           


         


         


  
        


         






    




     
   


     


     
     

   
  
   




  האשה שעל החומה... -האמא היהודיה

  שור" (מט, כב) עלי צעדה בנות עין, עלי פורת בן יוסף פורת "בן

         
       


      




          
   

           





           



            

        





         

         
           



 










 האחים חשדו שיוסף פקד על מצרים לשעבד
  םאות

 לנו ישיב והשב יוסף ישטמנו לוויאמרו  ,וגו' אביהם מת כי יוסף אחי "ויראו
  וגו'" (נ, טו)

  





          
 


            

           


  
 


            




            



 


 



á íâå ,ìàøùé õøàáàà ,äéìâðà ,ïøéäðéèðâø éôìà ,úåôñåð úåðéãîå úôøö ,å÷éñ÷î ,äéâìá ,á"äøà ,
 úåîù úà çéöðäì êúåøùôàá ùé úéìîñ äîåøúá .'äøåú ìù äøàá'î íðåàîö úà íéååøî íéãåäé

à õéôäìå êéøé÷é :íéèøôì 'ìè .åìåë íìåòáå ìàøùé õøàá äøåúä øåà ú08-9452903     
  

שמואל בן שלמה ובנת ואדעי ז"ל
 רחל בת חיים שרעבי ע"ה 

שלום רפאל בן עפיה ירימי ז"ל

 אסתר מהסולטן בת חנום רבין ע"ה 
 י וינבך"ב ז"ל עישראל בן מאיר ד

מרים בת יששכר כוכבי ע"ה

 רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה
 יונה בת מיסה סרוסי ע"ה
 סלמון בן יונה משמור ז"ל

 ישראל בן חסן אלוני זצ"ל ♦ משה בן חלימה וסאלם ג'מיל ז"ל♦שארל בן דונה מיארה ז"ל♦עליה בת סעדה ז'אנו ע"הלע"נ


