
 

  

  

  

  

באפרשת 
  בגלל בנים תושיע אבות...

 אשר את בנך ובן בנך באזני תספר ולמען לבו וגו', את הכבדתי אני "כי
  במצרים" (י, ב) התעללתי

 


   


          

        
     

 


         



  

  
        


       

    
       




 
    

          
         


  




           


כדור הפלגה ע"י פרעה רצה לבנות מגדל 
  השבעת מלאכים בלשון הקודש

  העברים" (י, ג) ה' אלוהי אמר כה אליו "ויאמרו

        
  

   
         





       


   


    




        









   

            




  


         

        



        
         


          

          



    

      


   
   

         
           

             



         

         


        

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 148גליון  ה יוחאי אביבי הי"ו"י בנו ה"אהרון בן נחמיה אביבי ז"ל ענ "העלון מוקדש לע

סרח בת רחמה ע"ה ♦ר' בנימין בן סלחה ז"ל לע"נ
 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

 אילן חיים בן שרה שוקרון ז"ל
 יצחק בן לונה טובול ז"ל
 ורדה בת יוסף גהלי ע"ה

 בן רג'ינה חיון ז"ל כלפו
 ראובן בן נורה אגוורקר ז"ל

 בהירה בת מזל ע"ה ע"י חלפון



 

 

      


       



     


         


   


  



      




 ימותו כי כולם ההולכים", ומי פרעה תמה "מי
  וכלב מיהושע חוץ, במדבר

 בנערינו משה, ההולכים. ויאמר ומי מי ה' אלוהיכם, את עבדו "ויאמר אלהם, לכו
  )ט- י, ח(נלך"  ובזקנינו










 

   


   


      


      



 


          
   
  






   
          



אל תיבהל מקושיות וקשיים, כי אוצר יקר 
  ממתין לך מאחוריהם...

  לאמר" (יג, ח) ההוא ביום לבנך "והגדת

     


  

  







          

    
         



     

           


         

         
   





  

         

  


      
      


       

      
     
       



         







 כיוצאי ניסים לאדם םעושי אדם יום "בכל
  מצרים"

  ממצרים" (שם) בצאתי ה' לי עשה זה "בעבור

  







        




   


         


           
 



  

 שמואל בן מניני ללו ז"ל 
 מסעודה בת שמחה ע"ה ע"י שער

 ע"ה רחמים בן יעקב אמנו ז"ל

 י סופר"מניני בן רבקה ז"ל ע
 סעיד מערבי בן ג'ינה סופר ז"ל 
 ימימה בת שמעה שלום ע"ה

 י ויטמן"חוואטו בן חוולה ז"ל ע
 מנחם צבי בן יעל לביוב ז"ל  

 ויטמןי "מטילדה בת שרה ע"ה ע

 יכות בת עליה ז'אנו ע"ה ♦שרה בת מרים ג'יראן דוד ע"ה מרת♦הרב ישי בן סעידה שרעבי זצ"ל♦הרב עובדיה בן יעקב ושמעה יעבץ ז"ללע"נ


