
 

  

  

  

    

        

  אמא אל תפסיקי להתפלל

  בקרבה" (כה, כב) הבנים "ויתרוצצו

 




 
 




 
 
  


 


 
     





          
    













          

         
        

        
        




           
    




כשהמשגיח הרב דב יפה ורעייתו התווכחו מי 
  יקום להרגיע את הילדים בלילה

  צעיר" (כה, כג) יעבוד "ורב
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  אמתהמחיר 

  אבי" (כז, יב) ימושני "אולי



 

   



        




            
        




          
        


         

     
          




      
     




  קמיע של אברך

  עשו" (כז, כז) ידי והידים יעקב קול "הקל

   
      





     

       





 











   


   



  

         
                

    
       

 





         
         

        
         







         

       


 


  
  

    

    

  

  

  

  בשורה משמחת לקוראי העלון
החידושים עלי ספר, שמחים את לאחר למעלה מעשור שנים של הוצאת עלונים מדי שבוע, ולאור בקשת רבים להדפיס חסדי ה' ב

מהודרת ובכלי נאה העלונים והמאמרים שיצאו לאור במשך השנים על כל יודפס ספר שבו יופיעו בצורה "ה אנו להודיע שב
מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שהיא סגולה נשגבה דברי גדולה ועצומה, וכהיא זכות הדפסת ספר חידושי תורה  פרשיות התורה.

ניתן להנציח  נפטרים.והנצחת ה תלעילוי נשמוכן תיקון חשוב בבחינת "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת",  ,לישועה
ו בהקדשה מפוארת ופיערפואה, או לעילוי נשמה. שמות התורמים יואו פרשה להצלחה ברכה  /חומש /ולהקדיש את הספר כולו

אפשר להקדיש פרשה המתאימה ליום פקידת השנה של הנפטר, כך שבאותו שבוע יעיינו וילמדו בחידושים שהוקדשו לעילוי [ומהודרת. 
  או במייל הנ"ל. 4122172-050המעוניינים להשתתף בזכות הדפסת הספר יפנו בטל'  .]נשמתו













rg5740@gmail.com


