
 

  

  

  

  

חג הפסח
   "בארה של תורה" גליונותתוך מ סח ועשרת המכותשל פהגדה על נבחרים לקט פירושים 

ארץ ישראל בלא תורה אינה טובה  - מרן הגרע"י
  יותר מחוץ לארץ ! 

           
      

      
 
     

   


           








           
          

  
          


  

 














  ? מי היה המצרי היחיד שמימיו לא נהפכו לדם




         

            


    





   
    

   





?  תניניםהיתה מכה של... מכת צפרדע האם 
  ומדוע טענו על האברבנאל שלא ראה תנין מימיו ?




  
        

       

  





     

       
  

         


      


      
          




  ? מכה היתה גם בבני ישראלאיזו  - הרמב"ם

        
           
   




 



  



בארה של תורה
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ìè'- 08-9744220  

öåôú úîéùøì ì"àåã:ä 

 rg5740@gmail.com  

 ותשע" ניסןי בניו בני רחמים ורפאל עידן הי"ו"כליפה מקיקס בן פרשה כלילה ז"ל ע נ"לע מוקדשהעלון

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

 חיים בן סלימאן קעטבי ז"ל
 דרור בן ישעיה ז"ל ע"י אברהם
 ליליאן בת אלגרה ע"ה ע"י כהן

 רבקה בת אסתר טולדו ע"ה 
  אברהם בן יעקב לימואי ז"ל
 אברהם ברי בן רחל עסיס ז"ל



 

 

     
        




  .הסוד ופשרו.. עצום? מכת חושך או מכה של אור





           

         
   


          

      


           
           




  ? התפוח לא נופל רחוק מהעץ


 

   


   


    
  

           



       


    


          




מי גזר על ישראל שעבוד ועבודת פרך, הקב"ה, 
  או השטן שנתלבש בפרעה וישב על כסאו ? 

  והאם גם נשות ישראל עבדו בפרך?

           





          


   
          

  


       





           









        


       
   


         
   


  

         
  


        



   
   

       





          
    




 
        

  



  


     
    




 ïåìòä éàøå÷ ìëì çîùå øùë çñô úëøá!  
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  
  

  

 אהרון בן יחיא מעברי ז"ל
 יהודה בן ברטה מארש ז"ל 
 אליהו בן סולטנה מזין ז"ל

נעמן ז"להרב משה בן ליזה
 חיה רבקה בת מרדכי וייס ע"ה
שלמה בן דבורה והדי ז"ל

 סעידו בן חביבה מזוז ז"ל 
 י שרעבי"ע ברוד בת חסן והב ע"ה

 שושנה בת וג'יעה חסון ע"ה

 חממה בת אהרון יחיא ע"ה ע"י אהרוני ♦שלום בן יחיא ויהודית שלומי ז"ל ♦מיכאל בן עזרא רבין ז"ל♦י משפ' שלום"רבקה בת לאה אליהו ע"ה ענ"לע


