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 כסלו תשע"ו140 גליון

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

פרשת תולדות
...הבבא סאלי ונתן צוציתא

רבקה רצתה להפיל את הריונה אך חששה
לשאול על כך את אברהם אבינו

( כח,"ויאהב יצחק את עשו" )כה
          
         
          
           

      
           
           
            

           
            
            
            
  
             
           

          
            
            
           
   

           
           
         
             

 


 וכמה,כמה שנים ראו שלושת האבות זה את זה
?שעות למדו יחד
( כט,"ויבא עשו מן השדה והוא עיף" )כה
 
        

          
  
             


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

"'"ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש את ה
( כב,)כה
          
           
          
            
 

         
            
   
          
            
            
          
            
       


            

           
           
           

           


...המגנט של יעקב ועשו
( כז,"ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים" )כה
   

             
     
    
           

 
           
           
             


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

   
          
          

            

             


 למאכלך על אחת כמה,אם לזיווגך המציא לך
!וכמה
( כ, ויאמר כי הקרה ה' אלהיך לפני" )כז,"מה זה מהרת למצוא בני
         
         
            

 
            



          

             
           
            

         
           



הסרת המסכה מעל פני הערבים
( לא,"ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו" )כז

 
           
           

      
           

             
           
           
           
           
           
            
            


          

  
         

           

       
  


             
            
           
          

          
    

           
           

             


...השכפ"צ הרוחני של יעקב אבינו
( יג,"ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי" )כז
  
           

           
 
 
            
            
            



  


           

             
          
            

             


בגדיו של עשו התאימו עצמם בדרך נס למידות
גופו של יעקב
"ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמודות אשר איתה בבית ותלבש
( טו,את יעקב בנה הקטן" )כז
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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

