
 

  

  

  

  

ואראפרשת 
  שבטים לא נשתעבדו במצרים כלל ?אלו ג' 

  מצרים" (ו, יג) מלך פרעה ואל ישראל בני אל ויצום אהרן ואל משה אל' ה "וידבר

          


         








         
        


          









שמו שקרא את אהרן נענש בגלל  - מרן הגרע"י
  ! בנו הראשון על שם חמיו ולא על שם אביושל 
  אביהוא" (ו, כג) ואת נדב את לו ותלד ,וגו' עמינדב בת אלישבע את אהרן "ויקח

      
          

 
         


      


     




        



  





    


       

    


    


  
 





  


    
      



הקב"ה,  ועבודת פרך, גזר על ישראל שעבודמי 
  או השטן שנתלבש בפרעה וישב על כסאו ? 

  והאם גם נשות ישראל עבדו בפרך?
  מצרים" (ז, ג) בארץ מופתי ואת אותותי את והרביתי פרעה לב את אקשה "ואני












       

       


 
   


    




     






      

   
   




           
     






          

 

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"טבת    98 גליוןי בניה כמ'ר אלי ויניב דוד הי"ושרה בת מרים ג'יראן דוד ע"ה ע" לעילוי נשמת מוקדשהעלון

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

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

יונה בן ניסה סרוסי ז"ל
 בן שמואל ותמר רחמים ז"ל ישי

 יעקב אהרון בן אפרים ז"ל ע"י הרב וייס הי"ו

 רחמים בן יעקב אמנו ז"ל
 אברהם הי"ו  י משפ'"מסעוד בן יוסף ומרים ז"ל ע

 סעיד מערבי בן ג'ינה סופר ז"ל



 

 

     
  

      


 


    
          








   

           




קול מלבד  אין בעלי החיים שבמים מדוע לכל
המהרח"ו לכבוד  הדרשה שנשאהצפרדע? וגם, 

  ...'תשליך'אמצע ההצפרדע שקירקרה ב
  , ב) מצרים" (ח ארץ את ותכס הצפרדע "ותעל
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כיצד הצליח שליחו של פרעה להגיע אל משה 
ומנין הוכיחו ב'ילקוט  הערוב ? ל ידיולא נטרף ע

  כורדיסטן' שפרעה היה שכן של משה ואהרן ?
  בארץ" (ח, כא) לאלהיכם זבחו לכו ויאמר ולאהרן משה אל פרעה "ויקרא


          







   

 


           

 
    


        

        


            
 


        

     








  

 äúòî úåøöåàúùøáå ïåôìèá íâ 'äøåú ìù äøàá' éùéàä ïâðá åà. õøàä éáçø ìëá 'ïåùìä ìå÷' úåãîòá 
'ïåùìä ìå÷' øúàáå 'ïìåâ ïáåàø áøä éøåòéù' øåãîá, åà á 'ìè03-6171001 ]ùé ùé÷äì 1-1-2-48-1-1[.  

ì ïúéð äöåôúä úîéùøá íééåðîä úåàîì óøèöäá÷ìåì"àåãì úåøéùé ïåìòä úà ì òåáù ìëá.  
  
  
  
  
  
  
  

 שמואל בן מניני ללו ז"ל
  לאה בת מרים שמש ע"ה
  כלפו בן רג'ינה חיון ז"ל

 י גב' ג'רבי"לה ע"ה עלונה בת נינט ג'מי
  י גב' ויטמן"חואטו בן חוולה ז"ל ע

חיים בן אסתר עיאש ז"ל

 יששכר בן מזל ורפאל יעקובוב ז"ל
 מנטה מרגלית בת רזולה זרוק ע"ה

 לייב לאונרדו בן יצחק ז"ל

 נור בת שמס וסאלח מונייצר ע"ה ♦מזל בת שמעה בן דוד ע"ה♦רחמים בן פרחה רוצ'ס ז"ל♦הרב עובדיה בן יעקב יעבץ ז"ללעילוי נשמת

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

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

"הספר ערוך בטוב טעם ודעת, ומסכם בשפה ברורה ומתומצתת את עיקרי הדינים,  מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"אמתוך הסכמת 
מרן הבית יוסף, ועד אחרוני הפוסקים. והביא דעת מרן אאמו"ר זיע"א, עם חידושים וביאורי משורשם בסוגיות הש"ס והראשונים, עם דברי הטור ו

 הלכה מאת המחבר שליט"א, מאשר עלתה ידו, וב"ה היתה לתועלת לעוסקים בהלכות שבת".
  050-4122172המעוניינים להקדיש ולהנציח את הספר לעילוי נשמת יקיריהם, או לרפואה והצלחה יפנו למחבר בטל' 


