
 

  

  

  

    

        

  אל תסגור את "החנות" בימי השנאה...

  שעריך" (טז, יח) בכל לך תתן ושוטרים "שופטים

       
       

  


  


      
        

     






     
         


          
         
  


 







         
          


         





         









ראש הישיבה שאל מה לומר לאבות 
  חתן גבוה...רק שמחפשים לבנותיהם 

  
       

     


      
        

   



  




          


         


     

 


       


      

   
 

 

      

 


      


    
     

  






  

   

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 
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ìè'- 08-9744220  

 úîéùøì ì"àåã:äöåôú 

 rg5740@gmail.com 

©  

בס"ד

  שופטיםפרשת
 ותשע"ה' אלול 181גליון   י בנה ר' מיכאל כהן ורעיתו הי"ו"רחל בת סעידה ואהרן ע"ה ע 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

דוד בן מרים חייבי ז"ל
 סעידה בת נעימה ע"ה ע"י עבדו
 אליהו בן עישה תורג'מן ז"ל

 חיים בן סאלם קרוה ז"ל
 מנס בן יוסף ולאה זץ ז"ל
 יעקב בן פרחה לוי ז"ל



 

 

     


    




על סמיכת אברכים לרבנות בדורנו ותלמידי 
  בית הספר לקצינים בגרמניה

  ההם" (יז, ט) בימים יהיה אשר השופט ואל הלוים הכהנים אל "ובאת




          
 






 
 


    

 



 


     
 


רוע ולחיים זהטמונה בהמיוחדת ברכת העיכול 
  הביוק

וגו'  ךויצהר תירושך דגנך והקיבה. ראשית והלחיים הזרוע לכהן "ונתן
  ד)-(יח, ג "לו תתן

    


         


  





        
  


          

        


  




כל אדם יש רוח שעל ידה יכול ב -הגר"א
  בעולם הזהותפקידו לדעת מה שליחותו 

  אחיהם" (יח, יח) מקרב להם אקים "נביא




  


         



  







  


 












 
     

      
    


   




 

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

 




 




  
  

  רחמים בן פריחה ואזאנה ז"ל
 מאיר בן עובדיה צנעני ז"ל 
 חנה בת שלמה שרעבי ע"ה

 י הארוש"עזוהרה בת סולטנה בוגנים ע"ה
 י הארוש"בניטה בת כמונה חדד ע"ה ע

חיים בן חנה ושלום מחרבי ז"ל

 שמשון בן סעדיה גדסי ז"ל 
 יחיא בן דוד דארף ז"ל 

 שולמית בת מוזלי שרעבי ע"ה

 זוהרה בת חנה בן חמו ע"ה ♦ דניאל בן שמעון בר כוכבא ז"ל♦רפאל חיים בן שמחה כדורי ז"ל ♦ יצחק בן רחל מזרחי ז"ללע"נ


