
 

  

  

  

    

      
"הצרה היא שאתה מחפש מציאה, ומציאות  

  קשה למצוא" 

  "ולקחת אשה לבני ליצחק" (כד, ד)

זצ"ל מרן הרב שך 

  זמן קריעת ים השידוכים  ןכגובה האף כ

אין מרובע בבריות, חייבים להתפשר 
  ולהתקדם בחיים

ירושלמי   תלמוד 

סיפור מזעזע על הבחור שרצה את הבת הכי 
  הכי... 

היא   ה'  יראת  "אשה 
    תתהלל".

  ♦ נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦שלמה בן טאוס ז"ל  ♦ סרח בת רחמה ע"ה ♦בנימין בן סלחה ז"ל 

יחיא בן טלאת   ♦רחל בת סאלחה ע"ה   ♦ה חסיבה בת מננו אזולאי ע"  ♦יחיא ז"ל  בן אהרן
  ♦ נתן יעקב בן ליזה ז"ל  ♦סלים בן חביבה ז"ל  ♦ז"ל 

  חיי שרה   פרשת

 חסיבה בת מננו אזולאי ע"ה מרת העלון מוקדש לעילוי נשמת 'זטשנה  ב"פתשחשון   735 גליון
 

 בס"ד

 בארה של תורה
rg5740@gmail.com 
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   ישואיןעלון מיוחד בנושא שידוכים ונ 

רפואה שלימה ובריאות איתנה  
  במהרה  

  לשי בת פרח תחי' בתושח"י 



 

 

ותו החורגת  החפץ חיים התחתן עם אח
  שהיתה גדולה ממנו בכמה שנים 

בדרך ללמדך שלא כל מה שנראה נוצץ ומבטיח הוא אכן כך.  
להצלחה  כלל   הבטוח  המתכון  הם  והפשטות  הצניעות  דוקא 

  בחיים.

  דוקא עכשיו אתפשר?חיכיתי זמן רב כל כך, 

נחמן רבינו 

המידות  מברסלב ספר 

רבה   מדרש 

הרב יעקב  רי ורבי ממוסגולות מיוחדות 
  זצ"ל אדלשטיין
  

מורי ורבי הגאון הצדיק הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל רבה של  
השרון   רמת 

    

  

  בארה של תורה 
  לעילוי נשמת יקיריך! 

עלון בארה של תורה מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעולם.  
  והזכות כולה שלך! 

המעוניינים להקדיש את העלון לעילוי נשמה או רפואה יפנו  
    055-2537170בטל' 

  כל הסגולות! 
בנושא סגולות להצלחה בריאות וישועה,   לקבלת תכנים לצפיה

  וכן סיפורים מרתקים ומעצימים מהרב ראובן גולן  
  055-2537170שלחו הודעה לטל' 

  " קול ראובן"
,  בס"ד נפתח קו מיוחד לשיעורי הרב ראובן גולן

הלכה ומוסר, פרשת השבוע וחסידות, קו  בנושאים: 
  . החיזוקים, זרע שמשון ועוד

  07-33-71-81-56מספר הקו 

  :להלן פירוט המדורים השונים

. 1  על הפרשה הקש   שיחות ל :לאחר מכןו.  1הקש    פרשת השבועל
  . 2הקדוש    אור החיים ולשיעור ב

    .2  הקש  חיזוק היומיל
מכןו.  3הקש    הלכהמדור   . 1  הקש   שמיטהלהלכות    : לאחר 

  . 2שבת    להלכות
התניא4  הקש  שיחות מדור   ב"ספר  לשיעורים  מכן:  ולאחר   . -

  . 3  ושלום בית  זוגיות . ל1  " הקשבצור ירום
  . 6  הקש  זרע שמשוןמדור  


