rg5740@gmail.com

בארה של תורה

©

12  רח' חי"ש, בתי מדרש להוראה ולרבנות וכוללים לאברכים מצויינים,יו"ל ע"י מוסדות דרכי תורה רחובות

:כתובת המערכת
56/5  ההגנה-רחובות
050-4122172 -'טל
דוא"ל להערות וקבלת
:העלון מדי שבוע

בס"ד

 נכתב ונערך ב"ה ע"י הרב ראובן גולן/ פשט עיון ודרש בפרשת השבוע ופניני השקפה ומוסר

 אייר ה'תש"ף364 גליון

וב"ב הי"ו
איפרגן
יואל
בנה
ע"ה
איפרגן
עליזה בת
מוקדש
יואב
'ר' ר
בנה
ע"יע"י
ע"ה
יאיר
בידורזוהרה
סעדה בת
מרת מרת
לע"נלע"נ
מוקדש
העלוןהעלון

פרשת אמור
          
 

          
 
        

        
         
          
 
          

           

            
 


          
            
           

           

 
  
 
          

         
          
          
         
         

         
  
        




 
 

          
  

יחיא מסעוד בן סעיד מרחבי ז"ל
אברהם בן חנום מוסאי ז"ל
חיים בן חנה ושלום מחרבי ז"ל
תמר בת ברכה דרחי ע"ה

שלום בן מרגלית צברי ז"ל
רות בת רחל פדילה ע"ה
אסנת בת מאיר אזולאי ע"ה
חיים בן שרה עטיה ז"ל

הקטנים הגדולים
( א,"אמור אל הכהנים בני אהרן" )כא
          

         
          
          
          
          

       
          
          


        
          

          
          

           

           
          
         
         


"..."את הישיבה הקמתי על הגב של אמא
         

         

          

        

           

 

          

הראל בן תמר אברהם ז"ל
יצחק בן עיישה ז'אנו ז"ל
שרה בכורה בת רחל ז"ל ע"י גלעדי
עמרם בן יוכבד ע"י מגבורה

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
יחיא בן טלאת ז"ל



         
           
           
           



? מדוע נתחדש בדורנו ניתוח להסרת משקפים
( כא,"כל איש אשר בו מום מזרע אהרן לא יגש להקריב את אשי ה'" )כא
          
         
           
            
      
       
        







          
            

         

     
   
     
 
           

   
    
    
     
  
            


 

          
           


 
        
 

           
         
         


        


          
          
         
          




        





         

           
           

            





           


?שבירת רגל על מה ולמה
( יז,"איש מזרעך אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיו" )כא
           




      
           
            
           
           
          

             

         
           
            



  
          
           

          

          
         

             




?מי ידאג לחיילים של מלך העולם

זמני שב"ק פרשת אמור

 משפחות אברכי הכוללים של70-דוקא עכשיו זה הזמן לסייע ל
 שלומדים תורה בחירוף נפש מתוך הדחק,"מוסדות "דרכי תורה
 אם יש בך אהבת תורה ולומדיה סייע להם.ושומרים על העולם
!!!בעת דוחקם ותזכה לשפע רב ופרנסה טובה

.18:00 -מנין פלג המנחה
.19:05 -מנחה ערב שבת מנין מרכזי
.( )קרבנות4:55 -שחרית מנין נץ
.( )קרבנות8:15 -שחרית מנין מרכזי
.13:30 -מנחה גדולה
.18:00 -'מנחה מנין ב
.20:00 -ערבית מוצ"ש

 

.08-9452903  או054-2637798 :לתרומות וסיוע
" "מוסדות דרכי תורה רחובות-או בנדרים פלוס



שרה כרמלה בת מעתוקה אלישע ע"ה
מורברי מרים בת סולטאנה כהן ע"ה
עובדיה בן אברהם גלעדי ז"ל

