
 

  

  

  

    

        

  אל תזלזלו ברמבמי"ם הקטנים !

  משה" (ו, כ) ואת אהרן את לו ותלד לאשה דודתו יוכבד את עמרם "ויקח

         



          

           


         


    


           



        



     




  
          





    

            



          

          



           




           





       
           


            

 
         




  


          


  

        
           



         


           


הרב ויינברג אמר לאלוף השחמט ההמום 
וכיוון אותן על לוח "הקב"ה לקח את אצבעותיי 

  "השחמט כדי שאנצח אותך

  ואהרן" (ו, כז) משה מצרים וגו', הוא מלך פרעה אל המדברים "הם
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©  

בס"ד

 אראופרשת

 חתשע" טבת  248גליון   י בתו וחתנו מרגלית ויאיר שלומי הי"ו"לזכר שלמה בן מרים מעודה ז"ל עהעלון מוקדש

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

 זכריה בן זהרה ויחיא ציוני ז"ל
  חנה בת ידידה אהרון ע"ה

 י גניש"חסיבה בת עישה ע"ה ע

  ניסים שלום ע"השרה בת 
 אליהו בן רוזה סוזאנה ז"ל 

 י גב' אשקרי תח'"רונית בת ולנטין ע"ה ע



 

 

        


         
        






          


            

   
  

          
         




          
   

       


          
 
    

          
           

           



          

   


ר' אריה לוין העדיף לסבול כל חייו מקפידת ר' 
  כפוי טובה היות לברוך בער ובלבד שלא 

  ישראל" (ט, לה) בני את שלח ולא פרעה לב "ויחזק




     
  


     

    
            

     
             


       


             




       






   
 

   


 

      

     





 
  




    


           



          

  
 



  
  

    

  

    

  

  

  

      

  ♦ ימנה בת סעדה אלפסי ע"ה ♦ זכריה בן משה וחנה כהן ז"ל
  ♦יעקב אהרון בן אפרים וייס ז"ל  ♦נעמי קינה בת נאזדריה קישכאנם ע"ה 

♦פרל חנה מקלס ז"ליעקב שמחה בן ♦לוי ז"ל  דודעזריאל בן

 ושלום חזי ז"ל  יחיאל בן ימימה
 שמילה  י"שמחה בת מסעודה ע"ה ע

י כץ"מתילדה מזל בת רבקה ע"ה ע

י וינבך"ישראל בן מאיר דב ע
 מרים בת יששכר כוכבי ע"ה 
 ישי בן תמר ושמואל רחמים ז"ל

 י לביא"פאול בן חוה ע
 ז"ל  יחיא בן יוסף גטקה

 י גב' בנימין תח'"ששון בן עליזה ז"ל ע







 














 עלוני "בארה של תורה" יוצאים לאור !
נותרו פרשות  חסדי ה' התחלנו במלאכה הגדולה של הוצאת הספר לאור. ובסייעתא דשמיא הקוראים הנאמנים נרתמו ותרמו פרשות לעילוי נשמת יקיריהם. ועדייןב

מרן הגר"ח דברי וכזכות הדפסת ספר חידושי תורה גדולה ועצומה, ש"ח בלבד [אפשר לשלם בתשלומים].  850שאפשר לזכות בהקדשתן. עלות הקדשת פרשה היא 
ניתן להנציח ולהקדיש את הספר  והנצחת הנפטרים. תלעילוי נשמוכן תיקון בבחינת "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת",  ,קניבסקי שהיא סגולה נשגבה לישועה

פרשה המתאימה ליום פקידת השנה של הנפטר, אפשר להקדיש [ו בהקדשה מפוארת. ופיערפואה, ולעילוי נשמה. שמות התורמים יואו פרשה להצלחה  /חומש /כולו
 rg5740@gmail.comאו במייל  050-4122172המעוניינים להשתתף בזכות הדפסת הספר יפנו בטל' .]באותו שבוע ילמדו בחידושים שהוקדשו לעילוי נשמתוו


