
 

  

  

  

  

תולדותפרשת 

  מי חיבר את תפילת "נשמת כל חי"?
  )אשתו" (כה, כא לה' לנכח יצחק "ויעתר


   







          
   


     



גיבור ציד לגיבור כיצד היה הופך עשו מ
  ?'הלפני 

  כז) הנערים" (כה, "ויגדלו
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את  יחיד בעולם שידע לצודההיה עשו 
  איש השדה

 יושב תם איש ויעקב שדה, איש ציד יודע איש עשו "ויהי
  אוהלים" (שם)

        
         

     





        

          


         



 




    

 
     

בארה של תורה
 äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø áøä úàî♦ úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"òù íéðééåöîä íéøòù ììåë é"ò ì"åé 

 :úëøòîä úáåúë  

 úéìéò ïéòéãåî  

 óñåé úìéñî3/10   

ìè'- 08-9744220   

öåôú úîéùøì ì"àåã:ä  

 rg5740@gmail.com  

 התשע" חשון   90 גליון הי"ו אברהם ז"ל בן רחל ופנחס אריאלרבילעילוי נשמת מוקדשהעלון

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

 ז"ל יוסף בן פנינה ודוד שוקרי
  ז"ל שמואל בן חיה פרידמן

 חסן עמרם בן זוהרה מועלם ז"ל

 יהודה בן פריזאד עזרי ז"ל
 תאג'ה בת רבקה סלמי ע"ה
 שלוה בת משה שאער ע"ה 



 

 


    


 

        

     


     


           




         

      


    

  
  

        
        



 באעשו נגע בדמות האריה שבבגדיו ו
  ף את נמרודוטרלאריה ה

  (כז, טו) "החמודות הגדול בנה עשו בגדי את רבקה "ותקח


      




        
  








         





מותר לצוד בשבת ע"י בגדי האם 
  החמודות?

  מצידו" (כז, ל) בא אחיו "ועשו

  





          






     




   


 
   




     

 





  


  
   


        

          
 

    
    



 

      




  
  ב'קול הלשון'  מאת הרב ראובן גולןשיחות מוסר והשקפה ופרשת השבוע להאזינו 

  .1-1-2-48-1-1 [לא ברצף] יש להקישחדשות לשיחות . 03-6171001בטל' 
  ניתן להשיג את השיעורים והשיחות בעמדות 'קול הלשון' ברחבי הארץ ובאתר 'קול הלשון' 

  
  
חיים בן שמעון הלוי שפילמן ז"ל  

 ואזאנה ע"ה אסתר בת חנינה 
 נתן בן ניסים כוכבי ז"ל

אליהו נעים בן פרחה קוש ז"ל
 מזל בת חכם אברהם הכהן ע"ה 

יעקב בן יוסף גהלי ז"ל

 לוי בן סאלם כרמי ז"ל 
 יצחק בן אסתר ז"ל ע"י כהן 
 יהודה בן סופי בן בסט ז"ל 

 יהודה בן שלום ורינה שרעבי ז"ל ♦חיים בן דוד בכר ז"ל♦משה בן שמעה אביבי ז"ל♦מנחם מנדל בן ברוך אשכנזי ז"ללעילוי נשמת


