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בארה של תורה
בס"ד

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

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

' אב תשפ"א שנה טו722 גליון

'מוקדש לע"נ מרת נאזה מזל בת תאג'ה סלמי ע"ה הוקדש ע"י המשפחה תח



פרשת דברים
          

          


           


           

           


...רוץ להתחבא בסוגיא
( ג, פנו לכם צפונה" )ב,"רב לכם סב את ההר הזה
  
        

           
       
          
          
         



     
           

           
         
           



        
          
           


  
        

   
          

         
דינה בת בת שבע טורקניץ ע"ה
פרחה בת שמחה ביטון ע"ה
רחל בת זכריה שרעבי ע"ה
אליהו בן סעידה סטחי ז"ל

מרים בת דוד וורדה ע"ה
לאה בת מרים גרון ז"ל
יקותיאל בן שמואל אלבאז ז"ל
ניסים בן חנה פרץ ז"ל

""בין הזמנים
( א,"אלה הדברים אשר דיבר משה" )א
       
          
     





  
  

        

        


   

 



           
          
             
           
           
           

      

          

          

         


          
           


     

 
         
ניסים בן מאיר אוחיון ז"ל
ציון בן שלמה ושרה גדסי ז"ל
רחמים בן זוהרה טובול ז"ל
אולין בת ג'רמיין אלאייש ע"ה

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 ♦ חסיבה בת מננו אזולאי ע"ה

           
        
           

            
          

           
         
   


""ושחיטתן בצפון


          
          

        
         


          

        
         
         
          
           
     


           
          
           
           
            



         


? היכן "המגרש הביתי" שלך
       

        


          
      
         
    
            

          
         
         
           
       

           
          
          
          
 


?"להיכן נברח ב"בין הזמנים
          
          
         


          
          



! קח מטר לברכה במגדל אור של תורה וחסד
."בס"ד בשעה טובה החלה בניית הקומה העליונה בבנין מוסדות "דרכי תורה
תרומת מטר מזכה בהנצחה במבואה מפוארת להיכל בית הכנסת ובית המדרש שע"י
. ניתן לתרום בנדרים פלוס08-9452903  או054-2637798 : לפרטים.""דרכי תורה

""עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר
:פרנסי השנה
.ר' אברהם בן לונה טובול הי"ו לע"נ רחמים בן זוהרה ז"ל
,ור' שאול בן רחמה חתון הררי הי"ו לע"נ עזרא בן פלורנם ז"ל
 אברהם שלום בן, פלורנם בת שרה ע"ה,שאול בן בוליסה ז"ל
. בת שבע בת רחל ע"ה,רחמה כתון ז"ל
.ור' אלון חלפון בן עופרה הי"ו

:פרנס השבוע
.ר' חגי יעקב בן שרה נחום הי"ו
'ר' שלמה וציונה סעדיאן הי"ו לרפו"ש לשרה בת מרים תחי
ולזש"ק לראובן בן זהבה ונעמי ברכה בת נאוה ליאורה
,יזכו כל התורמים להצלחה וברכה ונחת מיוצאי חלציהם
 ויבורכו הם ובני ביתם בכל,ובריאות איתנה ופרנסה טובה
.הברכות הכתובות בתורה

תשעה באב
( שנים לחורבן בית שני1953)

20:40 -ערבית מוצ"ש
.8:15 . ב. נץ. א-(שחרית )קרבנות
.[]עם טלית ותפילין

.12:47-חצות היום
.18:00 -שיעור בהלכה ובאגדה
.19:00 -(מנחה )קרבנות
.19:50 -ערבית
.20:04 סיום הצום
.ברכת הלבנה

"זמני התפילות ב"דרכי תורה
שבת קדש פרשת דברים
18:10 -מנין פלג המנחה
19:25 -(מנחה ערב שבת )קרבנות
19:28 -הדלקת נרות
4:50 -(שחרית מנין נץ )קרבנות
8:15 -(שחרית מנין מרכזי )קרבנות
13:30 -(מנחה מנין א' )קרבנות
14:00 -תהלים לבנות
14:30 -שיעור גמרא מס' ברכות
15:15 -שיעור הלכה
16:15 -"שיעור בספר "זרע שמשון
16:00 -תהלים לבנים
16:30 -אבות ובנים
17:30 -(מנחה מנין ב' )קרבנות
19:48 -שקיעה
20:19 -צאת השבת
20:40 -ערבית מוצ"ש
21:13 -רבינו תם

נתן בן חיים וחנה מגידי ז"ל
שמעון בן עיישה ועקנין ז"ל
סעדה בת סלמה ע"י חדי

נתן יעקב בן ליזה מימון ז"ל

 אלו שתי מתכות מוזכרות:חידת השבוע
? בפרשת השבוע

שאול בן בוליסה הררי ז"ל

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

