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 אייר תשע"ז212 גליון

העלון מוקדש לזכר מלכה מולוק בת מאנואר ע"ה ע"י בניה ר' דוד ור' משה סלמי הי"ו

 מצורע- תזריע
           

           
          


הרב אזרחי לא שמע לעצתו של ר' יושע בער
...והמצוקה הכספית ב"עטרת" רק תפחה וגדלה
         
         
          

          



          


          
          
           

         


   

          
          
        
           
          
            
          

          
           
          

          
         
           
           
          

אברהם בן טביב טביב ז"ל
זכריה בן מרים מזרחי ז"ל
שושנה בת סמרה סואד ע"ה

דמעה של אמא
( ב,"אשה כי תזריע וילדה זכר" )יב
 

          






           
         
         

        
         

           
          

          
           

          


סוד הפרנסה הטמון בשערות הראש
( ב,"והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים" )יג
          

           
 

  
        
          



            
        

שלום בן יוסף גדקה ז"ל
שושנה בת תמר קהתי ע"ה
פנינה בת פורטונה כהן 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

         
         



  
           

03-6171001 ' או בטל,שיחות מוסר והשקפה על הפרשה מאת הרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון
 ]בסיום השיחה16:40- השיחה המרכזית משודרת בשידור חי בקול הלשון ביום ה' ב.[1-1 * ואמור את שם המרצה והקש8  או.1-1-2-48-1-1 ]הקש
rg5740@gmail.com - לקבלת העלון שלח הודעה ל.[ניתן להורידה לאחר כמה דקות מהאתר

לזכר יוסף בן דוד וציונה שלומי ז"ל ע"י בנו ר' יאיר שלומי הי"ו ♦ מאיר בן ססיה ז"ל ע"י ר' שלום
מזוז ♦ דניאל בן שמואל ורבקה אליהו ז"ל ♦ לאה בת סימי ז'אנו ע"ה
לע"נ אסתר בת אסתריה ע"ה ע"י אחיה הרב אניג'ר עמרם ♦ זהבה בת מננה פנינה סובן ע"ה ♦ יעקב בן רבקה נסכה ז"ל ע"י מלכה
יונה בת שמעה מרחום ע"ה
יאירה בת שרה לוי ע"ה
יחיא בן דוד דארף ז"ל

משה בן יחיא עוזרי יעקב ז"ל
יונה בת שמעה יעקב ע"ה
ניסים בן סולטאנה אבוטבול ז"ל

רחמים חי בן פינה לביא ז"ל
רג'ינה בת מחו לביא ע"ה
אהרן בן טובה אשר כהן ז"ל

