
 

  

  

  

  

חקותיבפרשת 
  כשאבא אומר "בלי טובות"...

  תלכו" (כו, ג) בחקתי "אם


    

       


  
 

 



 




      


     





         
         


         

           



 

   
   


        


           

          






 






          


   
           

          







         
        





           


        


       
          





  כשלפיד ילך לישיבה...

  פריו" (כו, ד) יתן השדה "ועץ


 


          
 

  



   


      










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' אייר 166גליון  י משפ' שלום הי"ו"שלום אליהו בן רבקה 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

 חביב בן אסתר וחיים עטר ז"ל
 ז"ל אברהם בן חנום מוסאי

 סעדה בת זוהרה ע"ה ע"י יאיר

 שרה בת מלכה חברוני ע"ה
 דוד בן חתון ז"ל ע"י בן זקן

 י שרון"רחל בת ג'מילה ע"ה ע



 

 

          
        


    



          
            
          


         




    
 

 
 





         

     
          

 


   
         



  גלות" ! חייב בהכרח שיהיה ישיבה ראש "כל

  אליכם" (כו, ט) "ופניתי





   



 





    


      
  




          



          


 

    
  



  על קדושת פח הזבל

  יד)לה'" (כז,  קודש ביתו את יקדיש כי "ואיש


  

         
     


          

  
 


        





       







    




         





          


         
          

    
          




    


         



        

        
        

        






        
 

           
    

        
    




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  

  

 ששון בן מרים שרעבי ז"ל
 מלכה בת שרה שמול ע"ה
 שמחה בת שרה אליאס ז"ל

יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל
 ימימה בת שמעה שלום ע"ה 

סלהי"אברהם בן מרים ז"ל ע

 ישראל בן חיים קעטבי ז"ל 
 י אבוטבול "אורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה ע

 עזרא בן מיכאל רבין ז"ל

 רות בת רחל פדילה ע"ה ♦ ימימה בת חיים כבתי ע"ה♦ניסים בן סולטנה אבוטבול ז"ל♦זוהרה בת סולטנה בוגנים ע"ה ע"י הרושלע"נ


