
 

  

  

  

  

החודש -תזריע פרשת 
  ה של אמאדמע

  זכר" (יב, ב) וילדה תזריע כי "אשה




          










         

         


       
  




         

          
  


 


  של עולה ושלמים... קתינו

  ערלתו" (יב, ג) בשר ימול השמיני "וביום

   
    


 


 






        

  





  


        

           
         

           


       
 




          

          


         
  


     


            

           


 

  

           


 
   

    


       

      

          
     




 

     
 

  
 


 

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' ניסן  161גליון  ו"הי שלום אפרים שאולהרבבנהי"עה"עשלוםשרהזיהרה בת סעדהנ "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

 ל"זגיארוזהשושנהבןמשיח
 ל"ז נריאן וצמח מרים בן שאול

 ארוך י"ע נובה בן דוד

 ה"ע מועלם רבקה בת אפרת
 ל"ז סעדי דוד בן דדה
 ל"ז רבי'ג חסיבה בן שמואל



 

 

  








שמונים סעודת הברית שגרמה למיתתם של 
  כהני נוב וחמישה


  


   

     
    




          
         

         



     


   


       

      

       


       





         



   






  ראשהטמון בשערות ה פרנסהסוד ה

 או הכהן אהרן אל ספחת וגו', והובא או שאת בשרו בעור יהיה כי "אדם
  הכהנים (יג, ב) מבניו אחד אל

     


       














   


           

          


אזרחי לא שמע לעצתו של ר' יושע בער הרב 
  ...תפחה וגדלהרק  "עטרת"בהכספית והמצוקה 

   
        

          


 











          
           


         






   

     



 


   


    
  
   


     
         
     

           
          

    
 



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  

  

 ה"ע יקותיאל ידידהבתצביה
 ל"ז אשקרי שבע בת בן אהרון
 ה"ע סעיד אהרון בתברכה

 אדואןי"על"זונדרהסאלםבןראובן
 ל"ז ניימר ורפאל רחל בן יעקב
 ל"זקלנטרובנינהנקדםבןעמנואל

 ל"ז ישי בן עישה בן שמעון
 ה"ע ישי בן עזיזה בת חנה

  ה"ע וקנין רחל בת ימנה

 ו"הי יהונתן' משפ י"ע ל"ז טאוס בן משה♦ ה"ע אוחנה לעיישהבתנעמיפנינהורגט'ג♦ ה"עמונייצרנורבתכרמלה ♦ ה"ע כהן ומשה חנהבתגניהלע"נ


