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 ניסן ה' תשע"ו162 גליון

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

 שבת הגדול- פרשת מצורע
          
            
            
  
            
   

  

        
 
     

     


     
 
  

            
           

             

            
         
          



 
         


אל תאבד את החרב היקרה
( ב,"זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו" )יד
         
         
           
         

           
  
           

         
           
        
        
           
          

 
          
          
  

    
            

 
          

            
            


"שימוש" ברפואה לסטודנטים מתלמדים שלא
על חשבון החולה
( נז,"להורות ביום הטמא וביום הטהור זאת תורת הצרעת" )יד

         


  
          
          

ראובן בן סאלם ונדרה ז"ל ע"י אדואן
מאיר בן שפרה גול ז"ל
רבקה בת אסתר טולדו ע"ה

תינוק ותינוקת ונחש הנחושת
( ג,"והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע" )יד
          
          
         
        

           
         
           

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

לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל ♦ סרח בת רחמה ע"ה
ר' שלמה בן טאוס ז"ל ♦ נאז'ה בת תאג'ה ע"ה
אהרן בן יחיא ז"ל ♦ רחל בת סאלחה ע"ה
צביה בת סרח ע"ה

         



  
           

           

        
 
          
 


 
         
          

           


          
         
           

          

          



תעלומת מנין הבארות שבתורה
          
 

          
 
           


          
             

          
           


             


            
            

 
           
             
           


           

          
          
          
          
    

         
           


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

        

          
           


? איזו עבירה קונה דירה
("ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם" )שם
      
            
           
          

           
            
           

           
          
           
          

          
         
           



...לך להתבטל במקוה
( טז,"ורחץ במים את כל בשרו" )טו
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לע"נ הרב משה בן ליזה נעמן ז"ל ♦ חיה רבקה בת מרדכי וייס ע"ה ♦ שלמה בן דבורה והדי ז"ל ♦ שמחה בת שרה אליאס ז"ל
עזרא בן טלה אליאסי ז"ל
יוסף בן חביבה עזרן ז"ל
לאה בת מרים גרון ע"ה

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

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

