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

 מנחם אב תשע"ט328 גליון

'העלון מוקדש לעילוי נשמת ר' עזריאל בן דוד לוי אבשלום ז"ל ע"י אשתו מרת בת שבע תח

פרשת ואתחנן
!  כי בניך "מצלמים" אותך,כבד את הוריך

מדוע סירב הצדיק רבי מסעוד להעניק את
? סידורו לבנו הבבא סאלי

( טז,"כבד את אביך ואת אמך" )ה
           
            
           

   
            
           
            

       

            
            
             
          

           
           

           
            
            
           
  





"כשהילד אומר לאביו "טול קורה מבין עיניך
( ז,"ושננתם לבניך וגו' בשבתך בביתך ובלכתך בדרך וגו'" )ו
            
          



           
            
           


           
          
             

סעדיה בן חיים גדסי ז"ל
אילניס בת אטהונה מלאכו ע"ה
קלרה בת חיים דב ע"ה ע"י לביא

שלמה בן נעמה ענקי ז"ל
חנה בת אסתר מלכה פנדר ז"ל
גאולה בת בידור סלמן ע"ה

( כג,"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור" )ג
         
          
             
         




   
            
     
           
             
   
          
            

             
           
           
              

          
    
          
           
          
 



          
 
            
             


 
            


            
            


אברהם בן יצחק הכהן ז"ל
צמח בן נעימה נריאן ז"ל
מאיר ז"ל בן עובדיה וגוסון צנעני

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

          

          
         
     

           

            

        
        

          
     

           
        
         

           
           
     




          
          

    
            
 

           






            
            
             
             
            

            

           
            
             
           
          
          



            
           
          
          


          
         


          



הבחורים התגודדו סביב החלונות והביטו
...בשיירת הטנקים אך הרב לא העיר מאומה
           
         


השיעור השבועי ב"אור החיים" הקדוש המסוגל לישועות
 ולהצלחתו והצלחת בני ביתו ברוחניות, לע"נ הסבא ר' יקותיאל בן שמואל אלבאז ז"ל,לזכות ידידנו ר' מאיר אלבאז הי"ו
054-2637798 ' המעוניינים לזכות ולהקדיש את השיעור יפנו בטל.וגשמיות ונחת מהילדים ושפע ברכה וכל טוב

 מתכונת בין הזמנים- "מוסדות "דרכי תורה
:תפילות
.8:10 . ב.7:00 . א-(שחרית )קרבנות
.19:00 -(מנחה )קרבנות
.21:30 . ב.19:30 . א-ערבית
:כוללים ושיעורי תורה
. בשעות הבוקר-כולל בין הזמנים
.22:00-24:00 -כולל ערב לאברכים בראשות הרב ניר לוי

כולל ערב לבעלי בתים "חזון עובדיה" ע"ש מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל
: נושאי השיעורים.20:00-21:30 שיעורי ערב עם רב ביהכנ"ס בין השעות
. שיעור במסכת והלכות שבת למעשה על פי מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל-'◆ ימים א' ב' ד
 תוכנית לימוד הלכה )הלכות איסור והיתר( לבעלי בתים עם מראי-" "סמיכת חבר-'◆ יום ג
.מקומות סיכומים ומבחנים בהכוונת רבה של ירושלים הראש"ל הרב שלמה עמאר שליט"א
. אור החיים הקדוש על פרשת השבוע-'◆ יום ה

לפני ואחרי השיעורים מתקיימת תפילת ערבית
.10:00-12:00 - לימוד הלכה עם הרה"ג אביחי יששכר-'יום ו
.17:00-18:00 -( בבית הפינתי משפ' סלמי12 תהלים ושמירת הלשון לנשים ביום א' )רח' מרגולין

זמני שבת קודש פרשת ואתחנן
.17:45 -מנין פלג המנחה
.19:05 -הדלקת נרות
.19:00 -מנחה ערב שבת מנין מרכזי
.( )קרבנות5:10 -שחרית מנין נץ
.( )קרבנות8:15 -שחרית מנין מרכזי
.13:30 -מנחה גדולה
.14:10-17:30 -שיעור בהלכה ופרשת השבוע
.16:30 - בנים,16:00 - בנות:תהלים לילדים
.17:00-18:00 -""אבות ובנים
.18:00 -'מנחה מנין ב
.18:40 -סעודה שלישית
.19:35 -דרשה רב אורח
.19:55 -צאת השבת
.20:00 -ערבית מוצ"ש
.20:45 -מוצ"ש ר"ת

08-9452903  או054-2637798 ' ובטלnedar.im/7000888 ניתן לתרום בנדרים פלוס בכניסה לקישור

פרנסי השבוע בכוללים

מאגר שיעורי הרב ראובן גולן

ר' אברהם טובול הי"ו לע"נ אביו רחמים בן זוהרה ז"ל
ר' שלמה וקנין הי"ו לע"נ אביו שמעון בן עישה ז"ל
ר' אברהם בית הלחמי הי"ו להצלחה וזיוה"ג
ידידנו החפץ בעילום שמו הי"ו לברכה והצלחה ונחת

1-1-1-4-8-1-1 :לשיחות על פרשת השבוע הקש

*6761 'באתר קול הלשון או בטל
1-1-1-4-8-2-1 :לשיעור באור החיים הקד' הקש

יעקב בן סוליקה אדרי ז"ל
ויקטור בן פרחה זינו ז"ל
חנה בת רבקה אליהו ע"ה
טאוס בת גוהר סלמי ע"ה
כדרה בת הוידה צברי ע"ה
מרים בת רחל ויוסף דהרי ע"ה

