
 

  

  

  

  

שלחבפרשת 
עבור מי נקרע הים פעם נוספת לאחר שישראל 

  כבר יצאו ממנו ?
  בארץ" (יד, ג) הם נבוכים ישראל לבני פרעה "ואמר











        


    





          

        


           

  
    




           

            
  


       

 
           

           
        







         



         


      


          

           
    




      

         


ה פחד מאחדות ישראל, ורדף אחריהם רק פרע
  כשראה שיש ביניהם מחלוקת

  תיראו" (יד, יג) אל העם אל משה "ויאמר

  
          
          


  


           

        
        


   



   
         

  
   

        
   


  








 
 

בדין מי  זילברשטייןגר"י ההברקתו הנפלאה של 
  'משנה הבריות' על פיל מתבטעות שבירך 

עולם" (שם) עד עוד לראותם תוסיפו לא יוםה מצרים את ראיתם אשר "כי


     





    
          
      

  

בארה של תורה
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 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

ì ì"àåã:äöåôú úîéùø 

 rg5740@gmail.com  

 התשע"שבט    100גליון הר צברי הי"ווי בנה ר' ז"רינה בת סעדיה צברי ע"ה עלעילוי נשמת מוקדשהעלון

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 

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

 י ר' בן יוסף הי"ו "שלום בן סאלם ז"ל ע
 יהודית הילדה בת חווה ביטון ע"ה
 מרדכי בן חנה ויוסף חצרוני ז"ל

 שולה  י גב' חדי"מורי יחיא בן שודיה ז"ל ע
 תרנג'ה פנינה בת לולוה אלוני ע"ה 

 ה חנה בת סאלם ג'ראפי ע"



 

 





      

 


  

     





   


  
       


  



 

     
 
 

   


הפשט שלמד הגר"ח קניבסקי מר' זלמן לייב 
  שולה המוקשים בצבא הרוסי...

  ביבשה" (יד, כב) הים בתוך ישראל בני "ויבואו

   


 




  

       


  לו בקריעת הים? אירעומה  ?מי המציא את הגלגל
  מרכבותיו" (יד, כה) אופן את "ויסר

     






        

         
  




אלמלא שהתלוננו היו ישראל  -ר' משה פינשטיין
  ל !מתקיימים במדבר ללא מזון ומים כל

  ברעב" (טז, ג) הקהל כל את וגו' להמית הוצאתם כי לשובע לחם "באכלנו





  


          










  מלחמת השועלים
 ברפידים" (שמות יז, ח) ישראל עם וילחם עמלק "ויבוא
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 מזל בת שמעה בן דוד ע"ה 
 רחל בת ג'ריה אוזן ע"ה 

סוזן סולטנה בת שמחה אדרי ע"ה

מלכה טוויל ע"ההדס בת
 ג'ייראן רבקה בת מלכה אליהו ע"ה 
 שלמה סלימן בן חיים קרואני ז"ל

 ורדה בת יוסף גמליאל ע"ה 
 מזל טוב בת רפאל ורבקה אלדן ע"ה

 י אשקרי"רונית בת ולנטין ע"ה ע

 יהודה בן רבקה שמעוני ז"ל ♦ רחל בת מרים נעמן ע"ה♦רחל בת סאלחה מעברי ע"ה♦בא שלום ע"הרחל בת חבילעילוי נשמת


