
 

  

  

  

  

אבפרשת 
 פרעה = ארבה, ודי לחכימא ברמיזא

  ד)-בגבולך" (י, א ארבה מחר מביא פרעה וגו', הנני אל "בא

          
        

      


    
   

    


  


 
     


       

       
        
  





         


הגילוי המדהים בתורת ר' צדוק הכהן אודות 
  וכל בעלי החיים שפת העופות והארבה

  בנך" (י, ב) ובן בנך באזני תספר "ולמען

    


    
  
       


 
   


          




         





           
            


           



מהו הצופן הסודי שהיה חקוק במטהו של משה, 
  ומדוע הראהו לפרעה דוקא במכת ארבה ? 

  בארבה" (י, יב) מצרים ארץ על ידך נטה משה אל' ה "ויאמר

 
    

       





         



           


 


      


 

       
 

   
          


          

  
           

        


   

     
         
    





  



'תרומת הדשן' לראות את האריות המדוע הלך 
ל ע וגם שהובאו לעירו בעיצומה של השבת ?

  ימי באילת מרן הגרע"י במצפה התת ו שלביקור
  )וגו'" (י, כו עמנו ילך מקננו "וגם






בארה של תורה
 äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø áøä úàî♦ úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"òù íéðééåöîä íéøòù ììåë é"ò ì"åé 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

öåôú úîéùøì ì"àåã:ä 

 rg5740@gmail.com  

 התשע"ט שב   99 גליון מיכאל בן יוכבד אביגיל חנוך ז"ל ע"י המשפ' הי"ולעילוי 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 

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

 י גב' בנימין"עלששון בן עליזה ז"
 בנימין 'גב י"שמואל בן חנה ע

 רחל בת ג'ולי כמונה חלפון ע"ה

 אליהו בן רחל חלפון ז"ל
 חממה בת אהרון שעירי ע"ה

  חנן בן רחל קוש ז"ל



 

 





       


 


     






 
     
   


  





    




היתכן שבתיה וציפורה היו תאומות שנולדו עם 
משה ? ומדוע היתה בתיה בסכנה במכת בכורות 

  על אף שנתגיירה ?
  כסאו וגו'" (יא, ה) על היושב פרעה מבכור מצרים, בארץ בכור כל "ומת





  

 

    

   






 


 

          


        
 




   
         

           
           


         


    


 




    
     

     


         
           



              








      
         

          







פרעה ניצל מטביעה בים סוף בזכות משה 
  וישראל שהתפללו לה' שירחם עליו

  אותי" (יב, לב) גם "וברכתם

          
         

        


         


  
 äúòî úåøöåàúùøáå ïåôìèá íâ 'äøåú ìù äøàá' éùéàä ïâðá åà.  ìëá 'ïåùìä ìå÷' úåãîòá

õøàä éáçø, 'ïåùìä ìå÷' øúàáåá åà , 'ìè03-6171001 ]ùé÷äì ùé 1-1-2-48-1-1[.  
ì ïúéð äöåôúä úîéùøá íééåðîä úåàîì óøèöäá÷ìåì"àåãì úåøéùé ïåìòä úà ì òåáù ìëá.  

  
  
  
  
  
  
  
  אליהו בן זוהרה הטוול ז"ל  

 מאיר בן ג'ורג'יה יצחק ז"ל
מיסה בת סטורי אסתר דבש ע"ה

אודל בת אברהם ארלן ע"ה
  ציון ארלן ז"ל-אברהם בן בן

ן משה ארלן ז"לציון ב-בן

 רפואה שלימה 
 למרים בת סימי תחי'

 שמעון בן מוסא כורש ז"ל ♦ אדל בת רחל חמאוי ע"ה♦זכריה בן משה וחנה כהן ז"ל♦שמעון בן דוד פיקל ז"ל לעילוי נשמת

 ב"ה עומד לצאת לאור ספר 'רביד הזהב' מאת הרב ראובן גולן שליט"א ראש כולל 'שערים המצויינים' רחובות.
, ועד לאחרוני זמננו ספרדים ואשכנזים. יש בו בספר מאות עמודים ובהם ביאור וסיכום הלכות ומלאכות שבת, מסוגיות הגמ', טור ב"י שו"ע ומשנ"ב

 שבת בהבנה משורשי הסוגיות, ובפרט למגידי שיעורים ולנבחנים במבחני ההסמכה לרבנות הראשית. כותתועלת רבה לחפצים ללמוד הל
 אברכים רבים ברחבי הארץ נעזרו בקונטרסים שיצאו עד עתה, וקיבלו בהירות הבנה ובקיאות בהלכות סבוכות אלו.  

הפליא לעשות בסדר נפלא דבר דבור על אופניו ויסודותיו וביאוריו " :ראש ישיבת 'באר יעקב'שליט"א הגאון רבי דוד יצחק שפירא הסכמת מתוך 
 בשפה ברורה ובנעימה. והדרך סלולה כשלחן ערוך ומוכן לפני הלומדים. ומנחיל הררי הלכות שבת באהבה וברצון לכל יושבי אהלים. והמה בנועם

 ".ורות הצמודים של רבותינו הראשונים והאחרונים. אשר גם יד המחבר בפירושם וביאורם ודקדוקם הם מלאכת מחשבת שיש בה חכמה רבהמהמק
  4122172-050לעילוי נשמת יקיריהם, או לרפואה והצלחה יפנו למחבר בטל'  או חלקים ממנו המעוניינים להקדיש ולהנציח את הספר


