
 

  

  

  

    

        

  על שילוח הקן ובלק בן ציפור...

  ציפור" (כב, ב) בן בלק "וירא

       
 




     





   




        


         


     
   

           
     


           


  



     




       


  מה שרואים משם...

  בידו" (כב, כג) שלופה וחרבו בדרך ה' ניצב מלאך את האתון "ותרא

         
   

 



         











       
  


       

  





   


 

         



    

      
 



  ! השקר שהחזיר בתשובה

  בישראל" (כג, כא) עמל ראה ולאלא הביט און ביעקב "

   
     

   






 

      



     






         



בארה של תורה
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©  

בס"ד

 קבלפרשת
 ותשע"ה'  תמוז 173גליון   י בנו ר' אייל הי"ו"יחיא בן דוד דארף ז"ל עשמתילוי נהעלון מוקדש לע

סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 תאג'ה ע"הנאז'ה בת  ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

 שמעון בן סעדיה גדסי ז"ל
 שרה בת מרים סינואני ע"ה

 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה

 חיה חנה בת איזה אבגי ע"ה
 משה בן שמחה בניטה ז"ל
 חנה בת לאה לביא ע"ה



 

 

  או עיתון או רשב"א...

  יתנשא" (כג, כד) וכארי יקום כלביא עם "הן

 

     

      

 




 


  
 






    







    



   

  
         


          

        
      





         




          
      

   

         


  



מבריסק אמר באמצע הפצצת המטוסים הרב 
  פיג'מות!" עם זה ואישנה שכבתי "אני

  יקימנו" (כד, ט) מי וכלביא כארי שכב "כרע

  
 
  
   

            






     

      

 

  
 





  




   

    





 


  


  

       
     


    





         




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 , ובשידור חי בקול הלשון.516:4בשעה ום ה' נמסר בי

  

  
  

 דינה בת שלום גדקא ע"ה
 נעימה בת לולו נריאן ע"ה

סיניה זוהרה בת הדייא מעברי ע"ה

יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל
 שמחה בת שרה אליאס ז"ל 
עזרא בן טלה אליאסי ז"ל

נתן בן עליזה מיכל הי"ו  רפואה שלמה לנהוראי
יחזור לביתו בריא אולם ויזכו הוריו לגדל כל יוצאי 

 חלציהם לתורה חופה ומעשים טובים

 אהרון בן חביבה מזוז ז"ל ♦ אילן הי"ו 'י בנו ר"ז"ל עמרים בת ר' יעקב ליבי ♦  חנה בת שדרה עדני (כהן) ע"ה♦אלישבע בת שלמה ושרה גדסי ע"הלע"נ

 מצויינים לאברכיםיום וכוללי ולרבנותלהוראהמדרשבתי,רחובותתורה דרכי מוסדות
בשלושת הכוללים שבמוסדותינו לומדים עשרות אברכים השוקדים על תלמודם מזה שנים לאסוקי שמעתתא  !מחר של ההוראה למורי היום ידך תן

נות הראשית, ורבים מהם כבר משמשים בפועל כמורי הוראה ורבני אליבא דהלכתא, ועברו בהצטיינות רבה את מבחני ההסמכה שע"י הרב
 ! קהילות. בידך להיות שותף בתורתם, וליטול חלק בזכויות הנשגבות של תלמודם, ולהעמיד במו ידיך את מורי ההוראה של הדור הבא

 לך ולבני ביתך, ולעילוי נשמת יקיריך.  ברכהניתן לחתום על הסכם יששכר וזבולון עם אברך תלמיד חכם שיקדיש לימודו להצלחתך ולרפואה ו
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