
 

  

  

  

  

בראשיתפרשת 
  'שלום בית' על פי הר"ן בנדרים...

  כנגדו" (ב, יח) "עזר

        









     



       

           






           


          



  כפי שמתנהג עם בוראו מתנהגת אשתו עמו

   



            

    


  
          











       



            



  



רבינו עובדיה יוסף מרוצה מכך מדוע לא היה 
דעתו ומה  ?ם ספרי דרוש ואגדהחברישאברכים מ

  הלכה?בואינם בקיאים  דף היומי םלומדיהעל 

  (ג, ג)תמותון"  פן בו תגעו ולא ממנו תאכלו לאאמר אלהים "


   




          
 





 




        
          



          

     
        







          
           


    

 



   

    


   






         
        




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"תשרי  135גליון  ע"י משפחתו וחבריו בכולל שיחי'ז"לאברהם בן רחל אריאלר'  לעילוי נשמתמוקדשהעלון

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

עפיה בת הדיה ירימי ע"ה
 חנה בת שמעה ירימי ע"ה 
 אברהם בן גרסיה עמריליו ז"ל

 ישראל בן בתיה קוש ז"ל
 טובה בת שמחה חיליהו ע"ה
 שמחה בת אסתר חיליהו ע"ה



 

 

      



 


          


      

         
          

        







  מרתק אודות חוש הריח והטעם של הנחשדיון 

  חייך" (ג, יד) ימי כל תאכל "ועפר

    
    





 














  


    


 


   



מי שאינו אוכל  -אבא שאול ן ציוןב ביראון הג
  כעובד עבודה זרה ואמחמת כעס הרי ה

  )ז-ו'" (ד, ווג שאת תיטיב אם פניך. הלוא נפלו ולמה לך חרה "למה

   





 


          
          
 

 
 














     


  


      




 לכם עד שחסר כך כל מתמידים "וכי אתם
  חזרת הש"ץ?" בזמן הלימוד

  מנשוא" (ד, יג) עווני ה' גדול אל קין "ויאמר

    

   
      

     
       


 



 

   



        

           






  


         
         


          


  


        


  



  

 

  


ïìåâ ïáåàø áøä úåçéù, 'ïåùìä ìå÷' úåãîòá, áå 'ìè03-6171001 ] ù÷ä1-1-2-48-1-1[, àå .'ïåùìä ìå÷' øúàá   
 ìò úåøòäå úåáåâúìäì äòãåä åçìù äöåôúä úîéùøì úåôøèöä åà ,ïåìò- rg5740@gmail.com  

  
  

 אברהם בן יוכבד גורן ז"ל
 איבון בת יסמין אסיאד ע"ה

 מסעודה בת פורטונה דימרי ע"ה

 דניאל בן ניסים ושושנה כוכבי ז"ל
 תמר בת ברוד מלמד ע"ה
חנה אנט בת רחל סויסה ע"ה

 בת הילדה ע"ה ע"י רוזין באטה
 נהית בת פארי מוסאי ע"ה 
 ניסים בן רחל דהאן ז"ל 

 ז"לסלמון בן יונה משמור  ♦סעדה בת יוסף ונעמה זנדני ע"ה♦שלמה בן יפת גדסי ז"ל♦סלמה שולמית בת סלמה כורש ע"הלע"נ


