
 

  

  

  

    

        

  השרה נצטערה על שלא נטלה חלק בעקיד

  שרה" (כג, א) חיי שני שנים ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי "ויהיו








     

          


   
           


         

          
 
     




      









      





        

         


להציע לו את בתו של נשלח לבן סבר שאליעזר 
  אברהם אבינו לכלה

  ולבכתה" (כג, ב) לשרה לספוד אברהם "ויבוא

        


 









       


  





          

     






       
        

           


         
           
        



  כשהשטן פירגן לאברהם אבינו...

  מלפני" (כג, ד) ימת ואקברה עמכם קבר אחוזת לי "תנו
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בס"ד

  הרחיי שפרשת
 זתשע" ה' מרחשון 191גליון   י ר' שמעון זאנו הי"ו"לאה בת סימי ז'אנו ע"ה עלעילוי נשמת העלון מוקדש

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

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

 עזרי ע"השמחה בת חונצה
 ורדה בת סאלם אברהם ע"ה
 שמשון בן סעדיה גדסי ז"ל

 שלום  י"אמנון בן נתן והב ז"ל ע
 י שלום "נתן והב בן חיים קעטבי ז"ל ע

 י סלה"אברהם בן מרים ז"ל ע



 

 




        
 

     



        


    

  



          

          
       


           
        

          


  תרגיל המתנות של בני חת

שמה"  מתי את ואקברה ממני קח השדה כסף נתתי שמעני לו אתה אם "אך
  (כג, יג)


     

          
  
           


        


   








          


     
     

   





           

           




          


          
          
 

         
         




   
     


          

          





          
      

          
         



  של רבקה אמנוצעיף הפרנסה 

  השוקת" (כד, כ) אל כדה ותער "ותמהר




    




  

    
          


    


 
     

        
      


 


השיעור המרכזי . ]1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' קול הלשון, ובובאתר הרב ראובן גולן בעמדות משיחות חיזוק והשקפה 

  gmail.com740@rg5 -לשלח הודעה קבלת העלון מדי שבוע ל , ובשידור חי בקול הלשון.516:4בשעה ום ה' נמסר בי

 



 




  
  

י ברכה חזי"יששכר בן יחיא וכנה ז"ל ע
 ישראל בן חיים קעטבי ז"ל 

יחזקאל בן יוכבד אביגיל אבשקר ז"ל

 ם בן חנה ושלום מחרבי ז"לחיי
 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה 

 רותי בת שמעה ע"ה (ע"י רחמים יוסף)

 נעים בן גורג'יה (ע"י יוסף רחמים)
 חנה בת שלמה שרעבי ע"ה 
 מאיר בן עובדיה צנעני ז"ל

 גרש בן משה ואידס קוגן ז"ל♦ כמיסה בת רחל אלול ע"ה♦יחיאל בן סעיד חייט ז"ל♦צפורה בת בתיה דנה ע"הלע"נ


