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 חשון תשע"ו139 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת מנחם מנדל בן ברוך ז"ל ע"י בניו ר' ברוך ומשה אשכנזי הי"ו

פרשת חיי שרה
          

           
           


          
           
            
 


             
           
         
  
 

          



שרה שהיתה גילגולה של חוה הפילה עצמה
מהגג כשראתה את השטן
      
            

        
           
           
           

           

            
          
        

          
         

     
          
           
 
           
 
           


באטה בת הילדה ע"ה ע"י הגב' רוזין
רונית בת ולנטין ע"ה ע"י גב' אשקרי
לאה בת מרים גרון ע"ה

שרה נהגה כעגלה ערופה והצילה בכך את יצחק
( א,"ויהיו חיי שרה" )כג
     
         

 
          
           
           

         

            

           

           



 ופתרונה הרמוז,תעלומת מיתת שרה בחברון
בנוטריקון שמות ילידי הענק
 וגו' ויבוא אברהם לספוד לשרה,"ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון
( ב,ולבכותה" )כג
          

           
   
            


 


            
              
             

             

 


            
            
            

גרש בן משה ואידס קוגן ז"ל
נהית בת פארי מוסאי ע"ה
סלמון בן יונה משמור ז"ל

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



 
           
         
          

           

 
           
          


 



...מנחתו של אברך
( סג,"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" )כד
        
          
         
           
           
              
           
        


         


 
         
         
        

  



          
  
  

            
          
 

         
   
 

          
          
          
          
           

         



            
     
          
   

           


! אל תשחק "מחבואים" עם הימים שלך
( א,"ואברהם זקן בא בימים" )כד
         
         
           
         
          

           
             

          
      
   


 ונזדמנה לו,אליעזר יצא לחרן ביום הכיפורים
רבקה לעת ערב בשעת הנעילה
( מב,"ואבוא היום אל העין" )כד
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לע"נ משה בן שמעה אביבי ז"ל ♦ כמיסה בת רחל ע"ה ♦ שמחה בת חונצ'ה עזרי ע"ה ♦ ורדה בת סאלם ע"ה ע"י גב' אברהם
חביב בן אסתר וחיים עטר ז"ל
ימימה בת שלמה קהתי ז"ל
יצחק בן נעימה משה ז"ל

יוסף בן חביבה עזרן ז"ל
אברהם סגל בן שבתאי הלוי ז"ל
סעדה בת יוסף ונעמה זנדני ע"ה

רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה
יעקב בן רבקה נסכה דוד ז"ל
חביב בן אסתר וחיים עטר ז"ל

