
 

  

  

  

  

בהרפרשת 
  צרת רבים חצי נחמה או נחמת שוטים ?

 ריםופיהכ ביום לחדש בעשור עייהשב דשוחבתרועה  שופר "והעברת
 דרור וקראתם שנה החמשים שנת את וקדשתם .ארצכם בכל שופר תעבירו

  י)- תשובו" (כה, ט משפחתו אל יושביה וגו', ואיש לכל בארץ

        
   

         
        
 


 

      




       

  
 
 

        





     

 
  
   


 

  





    

   


   
     

          







  רחוק מתוק ?

  גואל" (כה, כו) לו יהיה לא כי "ואיש

     


      
   




     


    



     
 


   

  


         




 
   
 

     


 
        
  




          


         
     

         
   


      

 


          
      

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 165גליון  ו"הי איתי' ר ונכדהיוסף'רבנהי"עה"עמלקוגבריאלמומה בת איבוןנ "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

 גלעדיי"עה"ערחלבתבכורהשרה
 ל"ז אברהם תמר בן הראל

 ל"ז צברי ודוד מרגלית בן שלום

 ל"ז אליהו רבקה בן שלום
 ה"ע אזולאי מאיר בת אסנת

 ל"ז מרחבי סעיד בן מסעוד יחיא



 

 

        


         
         


       

  
 


 



       

  



   


    




        



          

          
          

         
  


 




  
 










       




      



 
 



          
   
        
       


         




         







         


  


          
      

   


  !מגיד שיעור אל תרדה ב

  בפרך" (כה, מו) בו תרדה לא באחיו איש ישראל בני "ובאחיכם




   





        
     


          


     



 




       
 


       
      

















      
         

      





áå ,'ïåùìä ìå÷' úåãîòá ,ïìåâ ïáåàø áøä éøåòéù 'ìè03-6171001 ] ù÷ä1-1-2-48-1-1[ .'ïåùìä ìå÷' øúàáå ,  
 çìù äöåôúä úîéùøì úåôøèöä åà úåøòäå úåáåâúìì äòãåä- rg5740@gmail.com  

  

צורי חי י"ע ל"ז עטיה שרהבןחיים
  ל"ז יעבץ כדיה בן יאיר

ה"ע ר'אניג אסתר בתצילהסטה

ל"זאהרוניסאלםבןסעיד
  ל"ז אהרוני יחיא הרון בן שמעון
 ה"עאהרונייחיאהרוןבתסלאמה

 סלה י"ע ל"ז עזרן חביבה בן יוסף
 ה"ע גרון מרים בת לאה

 ה"ע כהן ואהרון סעידה בת רחל

 ה"ע פדילה רחל בת רות ♦ ל"ז זאנו עיישה בן יצחק♦ל"זעזראפרחהבןאברהם♦יסכהי"ע ה"ע שרה בת לוייאירהלע"נ


