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 שבט תשע"ה102 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת יחיאל זכריה בן אברהם חסון ז"ל

 שקלים- פרשת משפטים
            

            

             
( א,"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" )כא
            
                       
 
             

             
             
              


               

שר החינוך הרוסי לא הצליח להבין את סוגיית
...''תגרי לוד

האגרונום שגנב מהמהר"ל את הפטנט לזירוז
 והגאון שחידש בזכותו פשט.צמיחת הדובדבנים
 בית הכסא...בפרשתנו ב
( יט, לא תבשל גדי בחלב אמו" )כג,'"ראשית בכורי אדמתך תביא וגו

           
             
             

            
         
        



 

          
           

         
           




             
             


 
           
      
           

          
            
  
           


האם מותר לומר 'אבא לא בבית' או 'אין כסף
? בגמ"ח' כשהדבר איננו נכון

 
( ז,"מדבר שקר תרחק" )כג

             
                  
              
           


             
( כה,"ועבדתם את ה' אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך" )כג

                          
              
                           

             
           
                       
                         
                         
                          
                        

הסיפור המרתק על ספר התורה של עזרא הסופר



סעידה בת סעיד קהא ע"ה
ארנונה בת שלמה ע"ה
ישי בן שמואל ותמר רחמים ז"ל

ראובן בן נורה אגרוורקר ז"ל
יעקב אהרון בן אפרים וייס ז"ל
סעידה בת חביבה מועלם ע"ה

לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל ♦ סרח בת רחמה ע"ה
ר' שלמה בן טאוס ז"ל ♦ נאז'ה בת תאג'ה ע"ה
אהרן בן יחיא ז"ל ♦ רחל בת סאלחה ע"ה
צביה בת סרח ע"ה


            

            
            

             
           
             
           


שהחיזוק וההתעלות שלך ינבעו מהתורה ולא
...מחתול ונמלה
( יב,"ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם" )כד
 
      

             
           

    
      
            
            

            

           
        
            

             
            


   
 
               
         
    
          
            

           
            
            
          
            

      
          
           


       
           
         

              

            



             



            
          
         
           
         
            
              



 מדוע היה מרן-'החשיפה המדהימה בספר 'רבינו
? הגרע"י מקצר בתפילתו
( והסירותי מחלה מקרבך" )שם,'"ועבדתם את ה' אלהיכם וגו

  
               
           

    
          

           
         


  
           
           




            
             

             



?  במי אנו בוחרים- בחירות תשע"ה
 כשאנו עסוקים בענייננו הם מתאמצים. כשאנו ישנים בלילות הם לא עוצמים עין.הם הגיבורים האמיתיים שלנו
. ואמא תעשה הכל כדי להטיב למי שדואג לילדיה, הם בניה של התורה הקדושה.ועמלים לשמור עלינו מכל משמר
. לפיד וחבורתו. בשנתיים האחרונות עברו אברכי הכוללים מסע של רדיפה נוראה וסבל רב על ידי י,קורא נכבד
! ואנחנו נמלא אותו ביחד מכל הלב,עתה זו ההזדמנות שלנו להחזיר להם! לפיד רוקן להם את המקרר
 משפחות70-מעות זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים הם המתנה הסמלית והמיוחדת שיכולים אנו להעניק לכ
 ששרדו יחד עם ילדיהם את עול הגזירות והמצוקה הנוראה,האברכים הלומדים במוסדות "דרכי תורה" רחובות
." ונאמר להם בגאון ובאהבה "ה' עמכם גבורי החיל, נחמם את ליבם, נחזק את ידיהם, הבה נבחר בהם.במסירות נפש

! וכל שקל משפיע,זכור! כל קול קובע
08-9452903 'הרם תרומתך באהבה לכבוד חייליו של הקב"ה בטל

לעילוי נשמת רחל בת מרים נעמן ע"ה ♦ יהודה בן רבקה שמעוני ז"ל ♦ הדס בת מלכה טוויל ע"ה ♦ ג'ייראן רבקה בת מלכה אליהו ע"ה
הדס בת מלכה טוויל ע"ה ע"י
הגב' קרין יאיר

חנה בת סאלם ג'ראפי ע"ה
מזל בת שמעה בן דוד ע"ה

סוזן סולטנה בת שמחה אדרי ע"ה

מרדכי בן חנה ויוסף חצרוני ז"ל

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

