
 

  

  

  

  

תולדותפרשת 
אך חששה  ריונהאת ה רבקה רצתה להפיל

  אול על כך את אברהם אבינולש

ה'"  את שולדר ותלך אנכי זה למה כן אם תאמרו בקרבה הבנים צצווויתר"
  (כה, כב)

 
           

   
 





  


  

 

 
 



     


           

        
    


 



  מגנט של יעקב ועשו...ה

  , כז)כה" (אהלים שבוי תם איש ויעקב שדה איש ציד דעוי איש עשו ויהי"




  



   




    
 
 


  בבא סאלי ונתן צוציתא...ה

  עשו" (כה, כח) את יצחק "ויאהב

          
       

          
     




          
    

       


 
  

      
    


  

     

         

     
     
 




  
 








ות זה את זה, וכמה באהשלושת שנים ראו כמה 
  שעות למדו יחד?

  " (כה, כט)והוא עיף השדה מן עשו "ויבא




   


       



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  

 ותשע" כסלו 140גליון  ך ומשה אשכנזי הי"ווי בניו ר' בר"מנחם מנדל בן ברוך ז"ל ע לעילוי נשמתמוקדשהעלון

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

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

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

 לאה בת מרים גרון ע"ה



 

 







   
   
   

          


          



    

       


      


  "צ הרוחני של יעקב אבינו...השכפ

  )יגכז, ( "לי קח ולך בקלי שמע אך בני קללתך עלי אמו לו ותאמר"


 


           




   
      

            









   


        
  

        


    


בגדיו של עשו התאימו עצמם בדרך נס למידות 
  גופו של יעקב

 ותלבש בבית תהיא אשר תודוהחמ הגדל בנה עשו בגדי את רבקה ותקח"
  )טו ,כז" (הקטן בנה יעקב את

       
           

 
        


 



        

      
 


     



 כמה אחת על למאכלך לך, המציא לזיווגך אם
  וכמה!

  לפני" (כז, כ) ה' אלהיך הקרה כי ויאמר ,בני למצוא מהרת זה "מה

     

 



          





          


      
      

     


  
 




  מעל פני הערבים המסכההסרת 

  לאביו" (כז, לא) ויבא מטעמים הוא גם "ויעש
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רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה
 יעקב בן רבקה נסכה דוד ז"ל 
חביב בן אסתר וחיים עטר ז"ל 

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

 חביב בן אסתר וחיים עטר ז"ל 
 ימימה בת שלמה קהתי ז"ל 
 יצחק בן נעימה משה ז"ל

 י גב' אברהם"ורדה בת סאלם ע"ה ע♦ עזרי ע"ה  שמחה בת חונצ'ה♦כמיסה בת רחל ע"ה♦משה בן שמעה אביבי ז"ללע"נ


