
 

  

  

  

    

        

  כללי המשחק המרתקים של מבוך המראות

  בקרבו" (י, א) אלה אותותיי שתי "למען

          



       


            



       




   


        


 



           





          



         




           


         


ה הדוב והנמר יביא מי שהביא לכאן את הארי"
  "כדורים...את הלי 

    


      
 



     



      





          


 



 
         
           








        
         


      

           
          

           


           



           


         



  נסיונות של גיל הזהב

 ובזקנינו בנערינו משה ההולכים. ויאמר ומי מי ה' אלהיכם את עבדו "לכו
  ט)- נלך" (י, ח
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©  

בס"ד

 אבפרשת
 חתשע" טבש  249גליון   י משפח' חנוך הי"ו"מיכאל בן יוכבד אביגיל חנוך ז"ל ע לע"נ העלון מוקדש

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

 אהרון בן נחמיה אביבי ז"ל
 אילן חיים בן שרה שוקרון ז"ל

 נור בת שמס וסאלח מונייצר ע"ה

 דניאל בן שמואל ורבקה אליהו ז"ל 
  אודל בת אברהם נורפלס ע"ה
 עופרה בת אילנה מנאע ע"ה



 

 








 
             





   
   








       


             









  


   
         






 








        


של  תוהמראה הנדיר שגילו המתעסקים בטהר
  מרן הרב שטיינמן זצוק"ל

  לז)-ישראל וגו'" (יב, לה בני וגו'. ויסעו זהב וכלי כסף כלי ממצרים "וישאלו

      

  


         
          


       
 




 
     

  





  





  


           
         

         
 



  
  

    

  

    

  

  

  

      

 ♦ עזרא בן טלה אליאסי ז"ל ♦ שרה בת מרים ג'יראן דוד ע"ה
 ♦ יצחק בן לונה טובול ז"ל ♦ גדעון בן רחל נעמן ז"ל
♦סולימאן בן סאלם אברהם ז"ל ♦ברוך בן חנה בן אבו ז"ל 

 יכות בת עליה ז'אנו ע"ה 
 י גב' יעקב"תמר בת חיים ע"ה ע
י הלל הי"ו"תמר בת לבנה ע"ה ע

 רב ישי בן סעדיה שרעבי זצ"ל ה
 כלפו בן רג'ינה חיון ז"ל 

 י גב' אוריון תח'"ניסים בן זוהרה ע

 ראובן בן נורה אגרוורקר ז"ל 
 י גב' חלפון תח'"בהירה בת מזל ע"ה ע

 שמואל בן מניני ללו ז"ל







 














 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 כזכות הדפסת ספר חידושי תורה גדולה ועצומה, וש"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

אפשר להקדיש פרשה המתאימה ליום פקידת השנה של הנפטר, [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


