
 

  

  

  

  

הגדולשבת  - מצורעפרשת 
  היקרה חרבאת ה אבדאל ת

  " (יד, ב)טהרתו ביום רעוהמצ תורת תהיה זאת"


        

 
        





      

 
  

          
    

       
  

 


  

  





 



          


          

 
 

  תינוק ותינוקת ונחש הנחושת

  , ג)יד" (הצרוע  מן הצרעת נגע נרפא והנה"

  
     

         
      

 
        
         

      

         
          

        

   























          


   


      
   

        






        


לא שודנטים מתלמדים ט"שימוש" ברפואה לס
  על חשבון החולה

  הצרעת" (יד, נז) תורת זאת הטהור וביום הטמא ביום "להורות


      





  



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  162גליון  י בנו ר' מאיר כהן הי"ו"ר' מכלוף בן שמעון הכהן 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
 צביה בת סרח ע"ה

 ברכה בת אהרון סעיד ע"ה
 בן ישי ז"ל שמעון בן עישה

 חנה בת עזיזה בן ישי ע"ה

 י אדואן"ראובן בן סאלם ונדרה ז"ל ע
 מאיר בן שפרה גול ז"ל

 רבקה בת אסתר טולדו ע"ה



 

 

    


  
 
    
 




 
      



  מטמון השדים

אחוזתכם" (יד, לד) ארץ בבית רעתצ ונתתי וגו', כנען ארץ אל תבואו "כי

          
 




     


  
        



  ? איזו עבירה קונה דירה

  אחוזתכם" (שם) ארץ בבית צרעת נגע "ונתתי


 
 

 



  




 




 


 



  בטל במקוה...להתלך 

  בשרו" (טו, טז) כל את במים "ורחץ











          


       


       


     






    



         




          
         

           


        


  




  תעלומת מנין הבארות שבתורה

        



          


     



     

 


   
  


   



     

   



  


 




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  

  

 יוסף בן חביבה עזרן ז"ל 
 רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה 

 סלמון בן יונה ז"ל משמור

 אורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה
 ימימה בת שמעה שלום ע"ה 
ישראל בן חיים קעטבי ז"ל

 עזרא בן טלה אליאסי ז"ל
 יוסף בן חביבה עזרן ז"ל 
 לאה בת מרים גרון ע"ה

 שמחה בת שרה אליאס ז"ל ♦ שלמה בן דבורה והדי ז"ל♦חיה רבקה בת מרדכי וייס ע"ה♦הרב משה בן ליזה נעמן ז"ללע"נ


