
 

  

  

  

  

תושמפרשת 
מדוע איוב יועצו של פרעה שהיה חתנו של יעקב 

  אבינו התנכל לישראל?

  באו" (א, א) וביתו את יעקב איש הבאים מצרימהישראל  בני שמות "ואלה

         



   

         
  

        
         

     



          

           





         


        
  

      



 

   
 






 


   




    

        

        
         

   









 



  השאגה שהחריבה את פיתום ורעמסס

  רעמסס" (א, יא) ואת פיתום את לפרעה מסכנות ערי "ויבן








       


   






  
       

          
     










         


           
           




  ההבטחות שקיבל הברזל במעשה דוד וגלית

  בנה" (ד, כה) ערלת את ותכרות צור ציפורה "ותקח






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" טבת 147גליון  י חבריו לכולל"נ חברנו ר' ישראל בן חיים קעטבי ז"ל ע"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

 אברהם בן מרים ע"י ר' אליהו סלה
 חגי יגאל בן יחיא ע"י רבקה מאור

 י דריי"משה יעקב בן יצחק צבי ז"ל ע

 נג'מה כוכבה בת דוד שלום ע"ה
 אסתר מהסולטן בת חנום רבין ע"ה 

 י וינבך"ישראל בן מאיר דב ז"ל ע



 

 

           



  





   





      


 



       







  המוהל הקטן בעולם...




       
  


          
 




   




    

  
    




    
           





       

         
          





           


          
    





          



  נשיקה של פרקים

  לו" (ד, כז) וישק האלהים בהר "ויפגשהו


        




 



     




   



    


 

  



  של שבט לוי... "אישורי המחלה"

 לכו ממעשיו העם את תפריעו ואהרן משה למה מצרים מלך אלהם "ויאמר
  לסבלותיכם" (ה, ד)


 
   


 

 
   

  



          




  
        

           



        

 
   
  

 



    
      

           


 



  

 ימנה בת סעדה אלפסי ע"ה
 חנה בת ידידיה אהרון ע"ה

 אליאס ז"ל  שמחה בת שרה

יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל
 סלמון בן יונה משמור ז"ל 

 חביב בן אסתר וחיים עטר ז"ל 

 י מלכה "עקב בן רבקה נסכה ז"ל עי
 לאה בת מרים גרון ע"ה
 ע"ה רחל בת סעידה ואהרון כהן

 ימימה בת שמעה שלום ע"ה ♦ שלום רפאל בן עפיה ירימי ז"ל♦משה בן חלימה וסאלם ג'מיל ז"ל♦שארל בן דונה מיארה ז"ללע"נ


