
 

  

  

  

    

        

  ותללכידת ארי בן איש חיהטכסיס 
  משה" (א, א) אל "ויקרא

        
          


     

       



        


   

     


         
     

  
          


            



         


  


          
  


           
   


    







           

       


          
           




          


שיג את האדם מצליח להאימתי הכבוד 
  ברח ממנו ? תמידלמרות ש

          
   


 

 
  


      
  



  
  



 
 


   





          
         



           





           







     


  








בארה של תורה
ô äô÷ùä éðéðôå òåáùä úùøôá ùøãå ïåéò èùå ç÷ìøñåî 

úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"ò ì"åé, íéðééåöî íéëøáàì íåé éììåëå úåðáøìå äàøåäì ùøãî éúá 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

:ì"àåã 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

  ראויקפרשת
 זתשע" ניסן  209גליון   ו"מאיר הכהן הי'י בנו ר"נ מכלוף בן שמעון כהן ז"ל ע"לע העלון מוקדש

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

 מרדכי וייס ע"החיה רבקה בת
 מרגלית בת שמחה עמר ע"ה
 ניסים בן סולטנה אבוטבול ז"ל

 שמואל בן חסיבה ג'רבי ז"ל
 בת שבע אשקרי ז"ל  אהרון בן

רחמים  רותי בת שמעה ע"ה ע"י אחיה ר'



 

 

 ♦ ו"ר שלומי הייאי 'י בנו ר"יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע לזכרלע"נ 
 י בתו מרת אביגיל שמעוני תח'"גניה בת חנה ומשה כהן ע"ה ע

אלו הלכות חובה לבן ישיבה ללמוד לפני 
  ? שמגיע לביתו לחופשת "בין הזמנים"

  לאמר" (א, א) מועד מאהל אליו' ה וידבר משה אל "ויקרא


       





       

 



       




            


          


  








         


          





          


 
           

   





   ! לחינם קרבןהאת חיי אל תגזול 
  " (א, ב)'לה קרבן מכם יקריב כי "אדם


 


           


      





        

          






          

      
  

      


   






  

           

    



מה לא ציוונו ה' בפרשה כדי שלא על 
  נטרח לצאת ליערות ?

  קרבנכם" (א, ב) את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה "מן



   





       


    





        








    

        

    

 


        
       




  
 

   6171001-03טל' ב ואהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון, את ממוסר והשקפה על הפרשה שיחות 
בסיום השיחה [ 16:40-יום ה' בב בשידור חי בקול הלשוןהשיחה המרכזית משודרת  .]1-1והקש  * ואמור את שם המרצה8. או 1-1-48-2-1-1הקש [

  rg5740@gmail.com -. לקבלת העלון שלח הודעה לניתן להורידה לאחר כמה דקות מהאתר]

      

 שמעון בן עישה בן ישי ז"ל
 שאול בן מרים וצמח נריאן ז"ל 

"לחיים בן חנה ושלום מחרבי ז

 יחזקאל בן יוכבד אביגיל אבשקר ז"ל ע"י צנעני 
 שמשון בן סעדיה גדסי ז"ל 
יחיא בן דוד דארף ז"ל

 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה 
 זוהרה בת סולטנה בוגנים ע"ה 
 בניטה בת כמונה חדד ע"ה

 סאלם ונדרה ז"ל ע"י אדואן ראובן בן ♦ משיח בן שושנה רוזה גיא ז"ל♦דדה בן דוד סעדי ז"ל♦ברכה בת אהרון סעיד ע"הלע"נ


