
 

  

  

  

    

        

האדם בוחר לפני לידתו האם יהיה יפה או 
  מכוער, וכן גבוה או נמוך

  בה" (כא, ב) וחשקת תואר יפת אשת בשביה "וראית




 
   
 


  



         


          


      


           
      

   



         
   




         
   




  

       





        


          









   


  


        



           



בירושה על "מכת  פיצויבכור? קבל בן 
  החינוכית שלךבכורות" 

  אונו" (כא, יז) ראשית הוא כי לו, ימצא אשר בכל שנים פי לו "לתת

        
  

   



         

  
    

        


        
 




   



 


         

         
         

    
   


  
         


           

בארה של תורה
 òåáùä úùøôì éðøåú ïåìò úàîáøä äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø 

úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"ò ì"åé, íéðééåöî íéëøáàì íåé éììåëå úåðáøìå äàøåäì ùøãî éúá 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

 úîéùøì ì"àåã:äöåôú 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

 כי תצא

 ותשע"ה' אלול 182גליון   הי"ור' יאיר חן נכדהי"עסוליקה בת רחל חייבי ע"ה נ"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

 בת חזנה ע"ה ע"י יחזקאל כהןמוזלי
 שושנה בת נסרת ע"ה ע"י קרוה

 אילנה בת גילה ע"ה ע"י אילן ישראל

 שמשון בן עליזה ז"ל ע"י בנימין
 רחמונה בת רחל שמול ע"ה
 י פלד"מנוחה רחל בת מטילדה לאה ע"ה ע



 

 





     


     









 



   


  
 

 



 

  



"ידי נשים רחמניות על  - ושהשל"ה הקד
  בישלו ילדיהן" ופינוק יתר...

  ומורה" (כא, יח) סורר בן לאיש יהיה "כי

         
     

     

          










   




     
         




הגאון רבי חיים עוזר העיד שרבינו יוסף חיים 
  הדור ולא אחד מרבני אשכנז מבבל הוא גדול

  יחדיו" (כב, י) ובחמור בשור תחרוש "לא

 
         

    
   

   

  

  


  


  

  

     
  














        

        

           




        
         


          

     
        

           





 

השיעור המרכזי . ]1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' קול הלשון, ובובאתר הרב ראובן גולן בעמדות משיחות חיזוק והשקפה 
  @gmail.comrg5740 -לשלח הודעה קבלת העלון מדי שבוע ל הלשון., ובשידור חי בקול 516:4בשעה ום ה' נמסר בי

 




  


  
  

 שלומית בת יוסף כבתי ע"ה
 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה 

ביחה פריחה ע"האורה עישה בת 

 י איתח "שמחה בת שרה אליאס ז"ל ע
 י בריגה"יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל ע

ימימה בת שמעה שלום ע"ה

 ל"יורם בן אריה רייפר ז
 אברהם בן מרים ז"ל ע"י סלה 
 ישראל בן חיים קעטבי ז"ל

 י סלה"ע מאיר בן אספרונס בן דוד ז"ל ♦ יעקב בן יעקב ז"ל ע"י יעקובסון♦רחל בת מרים רוקח ע"ה♦שרה זהרה בת דוד גדסי ע"ה לע"נ


