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 טבת תשע"ו148 גליון

העלון מוקדש לע"נ המנוח מיכאל בן יוכבד אביגיל חנוך ז"ל ע"י כל המשפחה הי"ו

פרשת וארא
         
          
       
          

          
 
             
            
         
            



?מדוע גברים מאריכים ימים יותר מנשים
(ט- ח, כי ידבר אלכם פרעה וגו'" )ז,"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר
          


          
            
         
           
          
         
          
            
          
         
      


             
           

          
         
            

   
          
           

         

ישי בן שמואל ותמר רחמים ז"ל
זכריה בן משה וחנה כהן ז"ל
יעקב אהרון בן אפרים וייס ז"ל

...רפא נא בזכות קל וחומר
( יב,"הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים" )ו
          
        
          
 

         

           

          



         
          
         
          
            
          
           
          



          

 

          


          
         


          


        
         
          
         

מתילדה מזל בת רבקה ע"ה ע"י כץ
לונה נינט בת ג'מילה ג'רבי ע"ה
אברהם בן מנטינה חסון ז"ל

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

          


?כיצד לא מתה אתונו של בלעם במכת ברד
 ואשר לא.'"הירא את דבר ה' מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו וגו
(כא- כ,שם לבו אל דבר ה' ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה" )ט
           
           
         

       
         

          
 
          
        



 

            


           

         

          


          
         
   
          
          

           

           

          

           
         
         




רבינו יוסף חיים על "תגליתו" המרעישה של
גלילאו שנכתבה כבר במשנה לפני אלפי שנים
( כ, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם" )ז,'"ויך את המים אשר ביאור וגו
          
          
         
         
          
          
          
       



           
         
            
            
          

          
            



           
          
          


            
        
           
          
           




          
          
           
          
          



            
            
           
         
            
          



 




          
   
          
         
          

            

לע"נ שלום רפאל בן עפיה ירימי ז"ל ♦ שלמה בן דוד ומרים מעודה ז"ל ♦ יחיא בן יוסף גדקה ז"ל ♦ נור בת שמס וסאלח מונייצר ע"ה
סולימאן בן סאלם אברהם ז"ל
ששון בן עליזה ז"ל ע"י בנימין
תמר בת חיים יעקב ע"ה

אודל בת אברהם נורפלוס ע"ה
בן ציון בן משה נורפלוס ז"ל
אברהם בן בן ציון נורפלוס ז"ל

רונית בת ולנטין ע"ה ע"י אשקרי
ברוך בן חנה בן אבו ז"ל
אליהו בן רוזה סוזאנה ז"ל

